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esde os tempos da colonização deste território hoje chamado Brasil, 

seus  habitantes vivem sob o signo das viagens. Em busca de riqueza, de 

trabalho ou de novas fronteiras, foram organizadas caravanas, expedições, 

comboios, romarias, tropas, entradas e bandeiras. E a pé ou de canoa, de 

jipe ou de pau-de-arara, de carro de boi ou de avião, percorremos o país 

numa busca que passa pela própria descoberta de quem somos. 

O Museu da Pessoa também foi criado no espírito dessas viagens, pois cada 

pessoa entrevistada faz, de certa forma, uma travessia em direção a si 

mesma.Tem como estrada a trajetória de sua vida e, como paisagem, suas 

próprias memórias.  

Este livro – um dos resultados do Projeto Memórias dos Brasileiros, 

criado para marcar os 15 anos do Museu da Pessoa – transita entre vários 

sentidos da palavra viagem: a dos expedicionários e a das histórias de 

vida. Em complemento às histórias e fotos garimpadas dentre os cerca de 

10 mil depoimentos que hoje formam seu acervo, traz também histórias 

registradas em três caravanas, realizadas pelo Vale do Jequitinhonha, 

em Minas Gerais; pelo Rio São Francisco, entre Bahia e Pernambuco; e na 

região de Maués, no Estado do Amazonas. 

Mas por que mais essa viagem? Por que nós, do Museu da Pessoa, nos tornamos 

andarilhos pelo Brasil? O que trazemos de novo para os inúmeros estudos e 

refl exões sobre a história e a identidade do brasileiro? 

Fundado em 1991 como um museu virtual de histórias de vida, o Museu da 

Pessoa visou, desde sua origem, ser um espaço em que toda e qualquer pessoa 

pudesse ter sua história de vida registrada e preservada como parte da memória 

social. Tantos anos depois e mais de 140 projetos de memória realizados, 

continuamos a nos maravilhar com as histórias de vida. Não mais apenas 

como incursões a novos mundos, mas sobretudo pelo seu poder de promover a 

empatia, o respeito e o conhecimento sobre o outro e sobre  nós mesmos. 

Nesse sentido, este livro é uma viagem de redescobrimento. Uma jornada 

que não está em busca de linearidade, mas, sim, de uma nova riqueza: a 

multiplicidade de olhares, experiências e culturas que hoje compõe o nosso país. 

Karen Worcman e José Santos 
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oMuseu da Pessoa atua há mais de 15 anos no registro e na 

preservação de  histórias de vida que, vistas de diferentes 

perspectivas, colaboram para a construção de novos olhares sobre 

o Brasil e, portanto, para a transformação da realidade social 

brasileira. 

É reconhecido pelo público o talento do Museu da Pessoa em 

transitar pelas diferentes mídias na veiculação e reunião das 

histórias de vida, e no bom uso das ferramentas autorais como 

base da interatividade. Do papel ao conteúdo digital de arquitetura 

sofi sticada, do programa de áudio veiculado pelas rádios 

tradicionais ou em podcast, o Museu da Pessoa busca sempre 

valorizar os canais de captação e transmissão das histórias de vida 

que compõem seu acervo.

Este livro resulta do diálogo cada vez mais afi nado do Museu da 

Pessoa com a Peirópolis, editora que se destaca no mercado editorial 

pelo engajamento socioambiental e pelo empenho na ampliação de 

vozes e olhares sobre nosso país. Aqui, com o apoio da Peirópolis, o 

Museu da Pessoa, em uma manifestação surpreendente da força do 

trabalho coletivo, se debruçou livremente na seleção de histórias de 

vida, tendo como único critério a qualidade e a representatividade 

do depoimento recolhido. E como objetivo central levar ao público 

um recorte  abrangente do seu acervo, capaz de transmitir um 

retrato jamais visto do Brasil, com suas vozes anônimas tão fortes 

tecendo a história. Do mergulho no acervo do Museu da Pessoa 

podemos vislumbrar a beleza de uma iniciativa que busca apenas 

coletar e reunir, sem a pretensão de julgar ou redimir, o Brasil na 

sua diversidade plena. 

Renata Borges

Editora Peirópolis
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Há alguns jeitos de ler essas 
Memórias de Brasileiros... 
Afora as “Histórias de Vida” ( ) – que abrem os cinco 

capítulos correspondentes a cada região do Brasil – e afora 

as “Caravanas” ( )– que fecham três deles –, o leitor pode 

fazer a rota geográfi ca proposta pelo livro ao seguir as suas 

demais histórias, as “Pequenas Histórias”( ), que vão, 

página a página, emendando um Estado ao outro, uma região 

a outra. Dentro desse plano de viagem, as “Histórias de Vida” 

e as “Caravanas” são como entrepostos de estrada, onde se 

pára sem pressa alguma para olhar com profundidade o que 

há ali. E depois seguir a toada. 

Para o leitor que deseja uma viagem mais rápida e inusitada, 

basta abrir o livro numa página qualquer. É como fechar os 

olhos, girar o globo terrestre e apontar com o dedo indicador 

para onde se quer ir. Com a diferença de que, nessa página 

aleatória, haverá alguém a esperá-lo. Haverá a memória de 

algum brasileiro para conhecer.

Seja qual for sua escolha, boa viagem!

arulho de trem, de sapato desenhando poeira no chão, de breque 

de ônibus, de remo cortando a água e de avião, o céu. Este livro 

é o seguir de uma rota imaginária, que alinhava pela geo grafi a 

humana do Brasil as viagens de diversas equipes do Museu da 

Pessoa em seus mais de 15 anos.  
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não à toa, escolhemos a região Norte como ponto de partida deste li-

vro que percorre tantos chãos do Brasil. É ali, distante dos grandes 

centros industriais do país, que ainda permanece um pouco mais 

preservada e explícita uma cultura genuinamente brasileira: a in-

dígena. Na maior e menos povoada região do país – apenas 7% dos 

brasileiros vivem em seus 45,2% do território nacional –, o Museu da 

Pessoa recolheu histórias de homens e mulheres para quem o Norte e, 

especialmente, a Floresta Amazônica estão longe de ser um cartão-

postal: são a terra que protegem e da qual se nutrem para viver. Nos-

so itinerário percorreu, ao longo de idas e vindas, seus sete Estados: 

Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

Memórias de Brasileiros – mosaico de histórias 
Mapear, registrar e divulgar trajetórias de vida que revelam 

um Brasil constantemente redescoberto. Esse foi o objetivo 

do Projeto Memórias dos Brasileiros, que se debruçou sobre 

o acervo de histórias de vida do Museu, bem como realizou

algumas caravanas. Entre elas está a caravana de Maués (AM), 

terra do guaraná, onde buscamos entender o plantio, o cultivo 

e a história em torno desse fruto, que remonta à trajetória dos 

índios satarê-mawé. Durante essa viagem, entre outras pessoas, 

conhecemos o mestre dos guaranazeiros, Luiz Ferreira das Ne-

ves, e a professora Paula de Souza Lima. Ca
m
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Presença indígena – Uma população que cresce!
Embora haja indígenas praticamente em todo o Brasil, é nas 

regiões Norte e Centro-Oeste que se concentra mais da metade 

dessa população, que inclusive tem crescido nas últimas déca-

das. Mas foi nas andanças pela região Norte que a nossa equipe 

mais conheceu e entrevistou pessoas ligadas à cultura, à arte, à 

literatura e às causas indígenas. Entre eles, nas páginas seguin-

tes, estão o escritor Yaguarê Yamã, o estudante Bino Mauirá 

Zwetsch, o artista visual Reginaldo Gomes de Oliveira e Dalmo 

Dallari, paulistano que recebeu o título de Cidadão Honorário 

Sateré-Mawé. 

Histórias do Norte – Tantas vidas ligadas à Vale
Em um de seus trabalhos de resgate e preservação de memória, 

o Museu colheu relatos que vão além da história da própria Vale 

(antiga Companhia Vale do Rio Doce). Ajudam a compreender 

as transformações do entorno onde a empresa atua, além do es-

pírito dos habitantes da região. Duas histórias ilustram muito 

bem esse projeto: a descoberta da jazida de ferro de Carajás, 

pelo geólogo Breno Augusto dos Santos, e a incrível fuga de Ca-

rajás empreendida por Terezinha de Jesus Feio Fontana.
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Yaguarê Yamã nasceu no dia 3 de outubro de 1973, na aldeia Yãbetué, 

no município de Nova Olinda do Norte (AM), região dos índios ma-

raguás. Sua mãe era maraguá e seu pai era sateré-mawé, de modo 

que ele pertence a esses dois povos. Depois de passar uma infância de 

muito contato com a natureza, nadando em rios e comendo frutas no 

pé, Yaguarê mudou-se para Parintins, onde começou os seus estudos 

formais e aprendeu a falar português. Mais tarde, ganhou uma bolsa 

para estudar Geografi a em uma faculdade de São Paulo. Sofreu muito 

com o clima e a solidão na capital paulista. Vendo-se sozinho, passou 

a freqüentar a internet, onde conheceu Renata, uma amiga internau-

ta que acabou por se tornar sua esposa. Juntos, eles foram morar no 

Estado natal de Yaguarê, que nessa época já começa a escrever seus 

primeiros livros. Sendo fi lho de um contador de histórias, herdou o 

dom de contar e também de descrever com grande sensibilidade as his-

tórias, as lendas e a cosmovisão de sua cultura. Seu livro Sehaypóri: 

o Livro Sagrado do Povo Sateré-Mawé foi um dos cinco títulos bra-

sileiros escolhidos em 2008 para integrar o catálogo White Ravens, 

da Internationale Jugendbibliothek – a maior biblioteca de literatura 

infantil e juvenil do mundo (Munique, Alemanha). 

E

Guardião da 
memória 
do povo 

sateré-mawé

Yaguarê
Raízes de um povo

ntão, a minha mãe nasceu em Paraná do Limão; o nome dela é 

Marita. O meu pai é sateré-mawé com mistura maraguá tam-

bém, e nasceu no Rio Andirá. Ele andou por lá, por aquelas 

bandas, conheceu a minha mãe, se casaram. A minha mãe era 

bastante nova quando se casou com meu pai. Saíram de lá em 

busca de uma nova terra para os maraguás, porque até então 

estavam sem terra. Junto com outros familiares, fi zeram uma 

caravana em busca de um novo território e foram para a região 
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de Nova Olinda do Norte. Lá criaram a sua própria área, um ter-

ritório indígena maraguá, que foi reconhecido recentemente, 

mas ainda está com problema de demarcação.

E a minha infância foi cheia de aventuras. O que mais a gen-

te fazia era ir para a fl oresta e fazer nossas aventuras mirins. 

A gente saía, um monte de curuminzinho* andando no mato, 

entrava na fl oresta e ia fazendo aventuras, imaginando animais 

fantásticos, procurando o Reino da Cobra Grande. Eu comecei 

a estudar quando tinha uns 11 anos, lá em Parintins. Passei a 

minha infância na aldeia até uns 11 anos. Depois que meu ir-

mãozinho caçula faleceu, por desgosto, por tristeza, o meu pai 

teve a idéia da gente viajar, de ir para as terras de uns parentes. 

E fomos para Parintins, onde eu comecei a estudar. Na aldeia, 

a nossa escola era a natureza, mas essa questão de aprender a 

escrever e a ler o português foi lá em Parintins. Era a segun-

da vez que ia para Parintins. Lembro que, quando chegamos na 

primeira vez, era umas 6, 7 horas da noite, eu nunca tinha visto 

aquela quantidade de luzes! Aquilo era um mundo novo para 

mim, foi uma coisa que me marcou. Por exemplo: aprender a ler 

foi uma coisa... Meu Deus, você não sabe nem a língua! Quan-

to mais aprender a ler, e é uma difi culdade, demorei, demorei, 

mas aprendi assim mesmo. E tudo é diferente mesmo, não tem 

nada a ver com aquilo que eu conhecia, o ambiente, é um outro 

mundo. E os livros? Quando aprendi a ler, eu comecei a gostar 

dos livros, toda hora eu estava lendo, querendo saber das coi-

sas, aprendendo. É muito gostoso, porque a gente conhece um 

universo inteiro e eu acho que foi isso que me ajudou a expandir 

o meu sonho, o meu pensamento a respeito de tudo.

De Parintins para São Paulo: casamentos e livros

Depois que terminei o colégio em Parintins, fui para São Paulo. 

Foi uma coisa complicada! Imagine a primeira vez que eu an-

dava de avião; o meu irmão me aconselhou assim: “Olhe, tu vai 

para lá e talvez tu nunca mais olhe essa fl oresta. Trate de olhar 

essa fl oresta pela janela do avião, porque eu acho que lá é tudo 

uma selva de pedra. Então trate de olhar essa aqui, porque é a 

última vez que tu vai olhar!” Aí vem aquele sentimento, aquela 

dor, do ambiente que a gente mais gosta, sair assim em busca de 

um sonho. Aí eu entrando no avião e lembrando: “Poxa , talvez 

eu nunca mais veja essa cena.”

Em São Paulo, fi z faculdade de Geografi a, que é outra expe-

riência muito invocada. É difícil achar indígena na faculdade. 

Minha relação com os meus colegas era muito boa, eles me aju-

*curuminzinho
Diminutivo de curumim, 

que signifi ca criança na 

língua tupi-guarani. 

NO TOPO: YAGUARÊ YAMÃ CHEGA A BOTE ÀS MARGENS 
DO RIO MADEIRA. ACIMA: YAGUARÊ EM SALA DE AULA. 
AO LADO: YAGUARÊ AO LADO DE SEU FILHO E DE 
SUA MÃE, DONA  MARITA. NOVA OLINDA DO NORTE 
(AM), 2008



davam bastante, todo mundo estava querendo saber o que eu 

precisava, e era bom, eu tive muito carinho por parte deles, e 

dos meus professores também, apesar de eu não entender mui-

tas coisas que eles falavam. Na faculdade foi muito bom, já tinha 

iniciado a minha carreira de escritor e o lugar que eu mais gos-

tava de freqüentar era a biblioteca, principalmente quando fa-

lava de coisas de 1800 e tantos, quando falava da Amazônia, da-

queles pesquisadores, viajantes europeus que passavam por lá. 

Aí me lembrava que eles passaram próximo de onde eu morava 

e aquelas coisas todas, me lembrava aquele tempo de criança...

Mas eu me sentia muito sozinho, andava muitas vezes sozi-

nho por aí porque não tinha o que fazer. Um dia alguém disse 

assim: “Olha, eu instalei internet para ti! Tu quer internet? Para 

conhecer as coisas, tem que ter internet!” Eu não ligava para 

isso, mas um dia eu acessei a internet e comecei a freqüentar 

sala de bate-papo. Achava estranho esse negócio de conversar 

com as pessoas sem saber quem é... Mas eu acessei novamente 

e lá pelo quinto dia eu já estava mesmo gostando do negócio. Aí 

veio uma pessoa chamada Renata conversar comigo, e a gente 

teve a idéia de trocar o telefone. No outro dia, eu ligo para ela, 

né: “Ah, tu é aquele índio, é?” Eu disse: “É, eu sou.” “Ah, tá!” 

Aí fomos conversando, e a gente teve coragem de se conhecer 

pessoalmente, combinamos de nos encontrarmos lá no Metrô 

Anhangabaú. Nossa, como eu estava nervoso para conhecê-la. 

Mas aí eu fui. Passados uns três dias, ela disse que estava dis-

posta a namorar comigo. Acabamos casando! E um dia eu per-

guntei para ela se ela gostava realmente de fl oresta, de mato, 

essas coisas. Ela disse que gostava, então tá bom: “Você está 

pronta para ir?” Prontamente ela aceitou e foi embora comigo. 

Voltei pra minha terra.

Aí eu escrevi meu primeiro livro, e o nome dele é Puratig  – O 

Remo Sagrado. É a história de uma escolha, uma história dos sa-

teré-mawé. Nós acreditamos que existem dois remos sagrados 

de uma altura de um metro e meio, onde estão contidas todas as 

histórias tradicionais de nosso povo, desde o início do mundo 

até uma certa época. Mas a nossa literatura, tradicionalmente, é 

oral, e no puratig está escrito em forma de grafi smo. Nem todo 

mundo pode ver o remo, é o remo sagrado, ele é guardado e bem 

guardado. Só as pessoas mais especiais é que podem ver o remo 

sagrado. E as pessoas especiais, no modo de ver da gente, são 

aqueles que realmente merecem, que têm um comportamento 

bom, que têm a personalidade, o caráter, o que já desenvolveu 

em prol do povo, pessoas realmente que lutam pela causa indí-

gena, essas pessoas podem ver.
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A lenda do guaraná

O que eu espero com meus livros é que as pessoas gostem mais 

da nossa cultura, não só da cultura sateré-mawé, mas da cultura 

indígena em geral. Nós indígenas temos capacidade de escrever 

e de fazer a nossa própria história, ou seja, de escrever por nós 

mesmos e abrir caminho para mostrar, para o povo da cidade, 

o nosso povo, a importância da nossa ajuda, de compartilhar o 

que nós temos de melhor nesse universo cultural. Nossa cultura 

também é bonita e é esse pensamento que eu tenho: mostrar, 

para que ajude as pessoas a se conscientizarem de que o nos-

so povo também tem valor, a nossa raça tem valor e deve ser 

respeitada. E queremos nos fazer conhecidos nesse universo 

literário.

Vou contar, então, uma de nossas histórias: a lenda do guara-

ná, que é um fruto nativo da minha terra e que os sateré-mawé 

consomem muito, até para rituais. Bom, o guaraná em sateré 

chama-se waraná e em maraguá chama-se guaraná. Guaraná é 

uma palavra maraguá que signifi ca “parecido gente”, pela lem-

brança do guaraná com o olho de gente. Dizem os antigos que 

os animais falavam como gente, como pessoas, e não existia 

gente ainda, não eram criadas as pessoas; existiam apenas três 

irmãos, só que não eram gente, eram semi-humanos, pareci-

dos com gente. No início eram dois homens e uma mulher, o 

nome do primeiro é Yakumã, o outro é Ukumã’wató, e a meni-

na, a moça, se chamava Anhyã-muasawê. Era uma moça muito 

bonita, linda, e todos os animais gostariam de namorar com 

ela, mas só que não era permitido por que os dois irmãos eram 

muito ciumentos e ninguém podia chegar perto dela para con-

versar. Num dia, numa conversa entre os animais, a cobra disse 

assim: “Olha, pessoal, eu vou conquistar Anhyã-muasawê e vou 

casar com ela!” Aí todo mundo achou um absurdo, porque era 

impossível, os dois irmãos estavam todo o tempo lá, eram mui-

to ciumentos e não deixavam ela sair para longe. Mas lá um dia 

a Anhyã-muasawê foi passear pela fl oresta e, nesse momento, a 

cobrinha que sabia onde ela ia andar fi cou lá bem pertinho es-

perando ela passar, e antes de ela passar, a cobrinha fi cou bem 

no meio do caminho, se pôs bem no meio do caminho. Quando a  

Anhyã-muasawê passou por cima dela, aí ela rapidamente tocou 

no calcanhar de Anhyã-muasawê e, a partir desse momento, ela 

fi cou grávida. Naquele tempo, só esse gesto fazia a gravidez. Aí 

NO TOPO DESTA PÁGINA: CACHO DE GUARANÁ. MAUÉS 
(AM), 2007. ACIMA:  YAGUARÊ AJUDA NA COLETA DO 
AÇAÍ. NOVA OLINDA DO NORTE (AM), 2008. 
NA PÁGINA AO LADO – NO TOPO: YAGUARÊ NO IGARAPÉ 
DO PALHAL, AO LADO DE  BOTE, UM DOS MEIOS DE 
TRANSPORTE MAIS UTILIZADOS NO AMAZONAS. NOVA 
OLINDA DO NORTE, (AM), 2008. AO MEIO: CACHO DE 
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ela fi cou grávida e apareceu grávida em casa, e seus irmãos, que 

não gostaram nem um pouco, quiseram saber quem era o pai 

e descobriram que o pai era a cobra. Ficaram muito zangados, 

foram para a casa da cobra, despedaçaram a cobra, voltaram lá 

para a moça e mandaram ela tirar o bebê. Ela não quis tirar de 

jeito nenhum, então eles mandaram ela ir embora. Expulsaram 

ela do paraíso, que nós chamamos de Nusokén. E Anhyã-mua-

sawê teve o nenê. Era um menino e ela deu o nome de Kahu’ê, 

e esse menino cresceu ouvindo as histórias da mãe. Soube que 

lá no paraíso tinha a mais bela árvore e a mais gostosa fruta, e 

ele queria comer: se chamava castanheira, que dava castanha. 

A mãe proibiu por causa dos irmãos bravos que tinha. Kahu’ê 

ainda entrou uma vez, mas foi denunciado pelos vigias. Da se-

gunda vez, quando o menino bem alegremente ia descendo, os 

guardas, mais que depressa, passaram a cordinha no pescoço do 

menino e o menino morreu. No grito que ele deu, a mãe ouviu 

lá longe e saiu correndo atrás, correu, correu e, quando chegou, 

viu o menino morto no chão com o pescoço cortado e ela não 

pôde mais fazer nada. Olhou e, muito triste, disse assim: “Meu 

fi lho, os tios de você acharam que iam parar com a tua existên-

cia assim que te matassem, mas eles estão muito enganados, 

porque a partir da tua morte é que vai acontecer o grande bem 

para toda a humanidade!” Aí ela foi, lavou o corpo da criança 

todinho com ervas medicinais – ela era uma pajé –, lavou bem 

lavado e disse o seguinte: “De agora em diante, meu fi lho, tu 

vai ser o tuxaua dos sateré-mawé, ou seja, tu vai ser o melhor 

de todos, de tudo que existe na natureza.” E falando isso, di-

zendo essas profecias, pegou o olho esquerdo do menino e foi 

plantar. Só que, no lugar onde plantou, era uma região de terra 

barrenta, e ela esperou nascer. Nasceu uma árvore, um arbusto. 

Esperou aquela planta crescer e, quando a planta cresceu, deu 

fruto, mas quando Anhyã-muasawê foi provar o fruto, era ruim. 

Aí ela deu o nome de guaraná-hôp, que signifi ca guaraná falso, 

o falso guaraná. Voltou para lá e dessa vez tirou o olho direito 

do menino, plantou em terra preta e esperou crescer. Quando 

cresceu, deu um fruto bonito, com os olhos do menino. Ela pro-

vou do fruto e disse: “Esse é o guaraná verdadeiro, waraná sése. 

Esse guaraná vai dar e ser tudo de melhor que existe em toda a 

fl oresta.” Foi assim dada a origem do guaraná. 
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Bino Mauirá Zwetsch nasceu em 23 de maio de 1984, na aldeia 

Maronáua, do povo indígena kulina, em Manoel Urbano (AC). 

Vivendo agora no Rio Grande do Sul, cursa Ciências Sociais, dire-

cionando seus estudo para a questão indígena. 

O saber indígena na aldeia Maronáua 

As casas na aldeia eram de pau-a-pique sobre palafi tas que me-

diam mais ou menos um metro e meio de altura, eram muito 

altas. De dentro de casa eu via o terreiro pelas frestas das ma-

deiras. O terreiro onde fi cava minha aldeia era cercado de mata 

fechada, e tínhamos muita liberdade e tranqüilidade. Dormía-

mos em redes, feitas pelas mulheres com um algodão silvestre. 

As comidas eram variadas e tinha de tudo um pouco, feijão, me-

lancia, macaxeira, peixes, tatu, paca, porco-do-mato, macaco, 

tartaruga, e jacaré. As caças dependiam muito do dia, e o que a 

gente mais comia mesmo era feijão e macaxeira. Para comer, 

usávamos tigelas de cerâmica produzidas por nós mesmos. Fa-

zíamos também arcos e fl echas, cestos, vasos de todos os tama-

nhos e facas. Nascia o sol, levantávamos, e cada um começava a 

fazer alguma coisa. Algumas tarefas eram divididas entre ho-

mens e mulheres, mas não havia uma rotina rígida. Os homens 

caçavam, preparavam a terra, derrubavam as árvores e faziam 

as queimadas. As mulheres faziam a colheita, a comida, teciam as 

redes, e faziam os vasilhames e artesanatos. As crianças podiam 

tudo. Lidavam com facão, arco e fl echa, ajudavam a fazer comida, 

brincavam na fl oresta e no rio. Os curumins tinham muita liber-

dade na infância.

Bino Mauirá

Ac
re

Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão.



Uma família de viajantes   

Meus pais sempre viajaram muito, eram missionários e pes-

quisadores. Eles saíram do Rio Grande do Sul quando eu ainda 

nem tinha nascido e foram morar em Rondônia. De lá, meus pais 

decidiram ir para o Acre na aldeia Maronáua, e por lá passaram 

sete anos. Lembro que tinha uma brincadeira que as crianças 

adoravam. Fazíamos perna de pau. Para calçar as pernas, sentá-

vamos nas casas que já eram altas, com palafi tas de um metro e 

meio de altura. E as pernas de pau eram mais altas ainda. Tinha 

que apoiar nelas e ir embora. Apesar de não haver muitas condi-

ções, eles montaram uma escola, centro médico e vivenciaram o 

dia-a-dia da aldeia. De lá, mudamos para Rio Branco, São Paulo, 

Salvador e muitas outras cidades, até voltar para o Rio Grande do 

Sul novamente. Minha casa sempre tinha movimento de amigos 

e colegas dos meus pais. Em São Paulo, recebíamos muitas visitas 

de gente de todo o Brasil e do exterior. Falavam 

de política, cultura, movimentos indígenas e 

sociais. Sou também de uma família de leitores. 

Desde pequeno, presente de aniversário, Dia das 

Crianças e Natal era livro. Herdei da minha mana 

os livros infantis, como O Menino Maluquinho, 

alguns contos de Rubem Alves. E, como meu pai 

trabalhava como revisor de publicações, ele tra-

zia do trabalho uma revistinha chamada Amigos 

das Crianças. Mais tarde, quando estava fi cando 

esperto e cheio de porquês, meu pai assinou a 

revista Ciência Hoje para Crianças, que me enchia 

de idéia para fazer experiências em casa. Fui bas-

tante estimulado a ler, estudar, ver pouco televisão, fazer espor-

tes. Isso me ajudou muito a ser uma criança que era comportada 

e comunicativa, fácil de fazer amizade. Além disso, minha família 

discutia de tudo na mesa de jantar, o que me ajudou a ser crítico 

em relação a injustiças e preconceitos. 

RIMANÁ MANDUCA KULINA, CHEFE DA ALDEIA DE SANTA ROSA COM BINO MAUIRÁ 
ZWETSCH NO COLO. ALTO RIO PURUS (AC), 1985

A NETA DE CODO KULINA JUNTO AO MENINO 
BINO MAUIRÁ ZWETSCH NA ALDEIA MARONÁUA. 
ALTO RIO PURUS (AC), 1985
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Ivaneide Bandeira Cardoso nasceu em 17 de junho de 1959, em Plá-

cido de Castro (AC), mas logo se mudou para Rondônia (RO). For-

mou-se em História e fundou a ONG Canindé, trabalhando questões 

ambientais e a cultura indígena na região amazônica. 

Um incêndio divisor de águas

O meu pai se chama Aldenor Macedo Bandeira e minha mãe, 

Noêmia Cardoso Bandeira. Ele veio do Ceará com 18 anos, fu-

gindo da seca, para trabalhar nos seringais, no Acre. Minha 

mãe já morava no Estado. Quando chegou em Plácido de Castro, 

ele se apaixonou e casou. Quando eu tinha seis meses, meu pai 

comprou um barco, que aqui se chamava batelão, e foi vender 

mercadorias no Rio Jaci. Um dia, o barco pegou fogo com a gen-

te dentro. Queimou tudo. A gente escapou dentro de uma canoa, 

eu, minha mãe, minha irmã e meu pai nadando dentro do rio. 

E o barco estourava, porque dentro havia muito tambor com 

combustível, gasolina etc. Os tambores estouravam, subiam, 

pareciam foguetes, estouravam em cima. E toda a gasolina es-

palhou em cima do rio e o rio foi pegando fogo. Minha mãe con-

seguiu, com um pedaço de tábua, levar a canoa comigo e minha 

irmã. Ela salvou a gente. E isso era meia-noite, não se enxergava 

nada, só o rio pegando fogo. Depois disso, meu pai foi trabalhar 

no seringal, cortar seringa, na beira do Rio Jaci, onde hoje seria 

terra indígena. Ficamos lá até eu completar 12 anos. Às vezes, a 

gente ia com ele para ajudar a trazer o leite da seringa. A serin-

gueira é uma árvore bem alta, com um caule bem comprido, que 

é cortado com a faca de seringa, uma espécie de espinha de pei-

xe. E o leite cai dentro de uma vasilha. Conforme seca, ele vira 

uma bola. Em seguida, faz uma forquilha de um lado e do outro, 

vai jogando o leite da seringa ali e ele vai virando a borracha. A 

gente vendia toda a produção para fazer pneu ou para o Banco da 

Amazônia. Tem muita seringueira no meio do mato. A distância 

de uma árvore para outra são dois, três metros. As estradas de 

seringa são grandes, têm, no mínimo, 300, 400 pés. 

Ivaneide 
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Mulher de tiro certeiro

A minha casa era feia, de tapiri, só coberta com palha. Meu pai 

saía para cortar seringa e pegar comida, pois a gente só tinha o 

fruto do mato, raízes, farinha, para quem plantava mandioca, 

e caça. A minha mãe caçava. Ela aprendeu por uma questão de 

sobrevivência. Era mata virgem e a gente precisava comer. Ela 

que fornecia a carne em casa. Minha mãe caçava com espingar-

da. Pense numa mulher de tiro certeiro! Via o jacu lá em cima, 

no pé da castanheira, metia o tiro e o bicho caía. Veado, ela saía 

caçando, atirava, jogava o veado nas costas e vinha embora para 

casa onde as crianças fi cavam sozinhas. Como a gente tinha 

medo dos índios, então, ligava um rádio. Minha mãe acreditava 

que, se colocasse o rádio para “cantar” bem alto, os índios não 

chegavam perto, pensando que era muita gente. E o dia inteiro 

tinha música dentro do tapiri, bem alta. Diz que era para prote-

ger. Mas acho que era disso que os índios gostavam. 

Migração acreana

Os movimentos migratórios de brasileiros para a região do Acre tiveram início 
no fi nal do século 19, quando, em 1877, chegaram à região os primeiros nor-
destinos. Fugindo da seca, eles eram atraídos para trabalhar nos seringais, de 
onde se extrai o látex. A grande presença de brasileiros nessa região, que era 
disputada entre Brasil e Bolívia, resultou na anexação do Acre ao nosso terri-
tório, em 1903 – acordo sedimentado pelo Tratado de Petrópolis e que teve as 
negociações conduzidas pelo Barão do Rio Branco. Mais tarde, outras atividades 
produtivas foram desenvolvidas no novo Estado, como a agropecuária. Foi en-
tão que começou a estruturação de assentamentos agrícolas na região através 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). E, novamente, 
inúmeros colonos de outros Estados migraram para o Acre, com a promessa de 
ganho de terras.
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Maria
Maria Sevalho do Livramento nasceu em 15 de março 

de 1900, em Uarini (AM). Foi dama de companhia. 

Faleceu em 13 de junho de 2005. 

Tudo o que via a sobrinha de Zozó e Iaiá 

Uma porção de gente ia para plantar roça, arrancar mandioca, 

fazer farinha e botar de molho... Era uma festa. A gente ia to-

mar banho, comer fruta do mato... Fiquei em Uarini até que já 

conhecia mais as coisas e o tio Zozó foi me buscar. Eu já estava 

crescida e fui morar com eles em Tefé. Tio Zozó foi prefeito da 

cidade. Moravam na casa ele e a mulher, de apelido Iaiá. Fiquei 

junto com a fi lha deles, a Dinaris. Íamos para a escola juntas. 

Em todo canto que ela ia, eu ia. A casa era grande. Só a casa fazia 

um quarteirão. Tinha muito terreno. Eles criavam muita gente, 

porque no interior, quando morre e não tem para onde ir, eles 

entregam nessas casas que as pessoas podem ter. Eu não traba-

lhava muito. Quem fazia a comida era a Luiza. Fazia tartaruga, 

peixe, carne. Jacaré nós nunca comemos. Comíamos também o 

tracajá, uma espécie de tartaruga, mas é menor. Luiza cozinhava 

bem, porque a Dona Iaiá mandou ensinar. Engomava que era 

uma beleza. Dava lustro nos colarinhos, na roupa do meu tio. 

Em Tefé tinha muito índio, mas civilizado. Minha tia deu um 

pedaço de terra para eles morarem. Uma ilha. E aí eles fi zeram a 

casa deles. Tinha uma porção de portas. Cada um entrava no seu 

quarto... Às 5 horas, eles iam tomar banho no rio. Faziam um 

barulho longe, e se ouvia tum... tum... Eram os índios tomando 

banho, os miranhas.

Clara para 

engomar, gema 

para adoçar

O hábito de engomar as roupas dos 
monges e freiras portugueses com cla-
ra de ovo levou à necessidade de achar 
um uso para as ricas gemas que até 
então eram desperdiçadas. Por isso um 
local de grande desenvolvimento de re-
ceitas de doces, em Portugal, foram os 
mosteiros. E não é por menos que os 
nomes dessas iguarias que nos delei-
tam remetem justamente à fé católica: 
pastéis de Santa Clara, barriga-de-frei-
ra, fatia-de-bispo e o pão-de-ló, que 
homenageia Ló, sobrinho de Abraão. 
Isso também foi possível porque, du-
rante os séculos 17 e 18, Portugal 
contou com a popularização do uso 
do açúcar, vindo de suas colônias. No 
Brasil, por exemplo, gema de ovo, açú-
car e coco criam o quindim! Que outra 
justifi cativa pode ter uma receita onde 
se usam até 24 gemas?
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José Francisco Marques nasceu em 11 de junho de 1946, no 

Alto do Parauari, em Maués (AM). É plantador de guaraná.

O regatão

O regatão é um comerciante que coloca toda a sua mercadoria no 

barco, leva algum dinheiro e sai comprando os produtos regio-

nais. Na época em que eu era pequeno, eles fi cavam lá no nos-

so porto, esperando nós torrarmos o guaraná. E de que a gente 

precisava? De sabão, de roupa. O comércio era mais de troca; 

se nós disséssemos que estávamos precisando de um dinheiro 

para pagar alguma dívida, ele dava também uma importância 

em dinheiro. Mas ele nunca pagava tudo em dinheiro, isso eu 

nunca vi. Hoje o regatão já é uma fi gura fora do contexto. A gen-

te ainda vê alguns, mas muito poucos. Nada como no período 

da minha adolescência, que eles estavam lá em todos os rios, de 

motor ou de remo, querendo comprar guaraná. 

José Francisco

BARCOS ATRACADOS NO PORTO FLUVIAL. MAUÉS (AM), 2007

33



Dalmo de Abreu Dallari nasceu em 31 de dezembro de 1931, em 

Serra Negra (SP). Advogado, defendeu a tribo Sateré-Mawé numa 

ação contra a empresa Elf Aquitaine. Por essa causa, recebeu o 

título de Cidadão Honorário Sateré-Mawé.

Um cidadão sateré-mawé

Vivíamos na ditadura militar, e eu já havia denunciado as con-

cessões feitas pelos militares a grandes grupos econômicos 

estrangeiros, entregando-lhes áreas indígenas. Fui procurado 

por uma antropóloga notável, a Sônia Lorenz, que me contou 

que, numa tribo do Amazonas, estava havendo uma situação 

trágica: o governo brasileiro tinha autorizado uma multinacio-

nal do petróleo baseada na França, Elf Aquitaine, a pesquisar 

petróleo dentro da área sateré-mawé. 

A equipe técnica da Elf Aquitaine chegou lá com equipamen-

to pesado. Derrubou muitas árvores, abriu cerca de 40 clareiras 

dentro do território sateré-mawé. Começou a prospecção, que 

consistia em enterrar o explosivo com fi os que chegavam até a 

superfície e provocar explosão subterrânea. Lá em cima, um 

sismógrafo fazia um registro e, pela leitura desse registro, se 

saberia se havia petróleo ou não naquele lugar. Eram cerca de 

20 explosões por dia e, obviamente, isso acabou com a caça na 

região, além dos índios fi carem apavorados com aquilo. 

Além disso, em muitos lugares, a Elf provocava a explosão e, 

depois, chegava à conclusão de que naquele lugar não havia pe-

tróleo, mas deixava lá o resto dos explosivos, os fi os. Os índios 

tiraram muitos explosivos, o pó explosivo que estava no subsolo, 

e levaram para a aldeia. As mulheres sateré-mawé descobriram 

que aquele pó matava formigas, começaram a espalhar aquilo 

na aldeia e vários índios morreram. Crianças, especialmente, 

morreram pela curiosidade, porque punham aquilo na boca. 

Não tive dúvida de que havia absoluta ilegalidade. Quando a 

Elf teve notícia do meu trabalho junto com os antropólogos – e 

considerou que não era conveniente para a imagem da empre-

sa, talvez também porque tivesse concluído que não havia gran-

de petróleo naquele lugar –, resolveu que era melhor ir embora. 

Eu já tinha mencionado que iria entrar com processos judiciais 

Dalmo



para a expulsão da Elf e para cobrar indenizações e a responsa-

bilidade criminal pela matança das crianças indígenas. 

Fizemos uma reunião em Manaus com representantes da Elf 

e representantes dos índios. Eu estava lá com um colega ama-

zonense defendendo os interesses dos índios. Curiosamente, 

participou da reunião o índio, então deputado federal, Mário 

Juruna. Participou, ouviu, ele e uma porção de índios. O índio 

sateré-mawé é um índio de estatura menor e tem os olhos muito 

pretos. Isso me impressionou, porque o auditório estava cheio 

desses índios. O representante da Elf disse que eles tinham 

chegado à conclusão de que era realmente inconstitucional, e 

que tinham decidido ir embora. E se propunham a pagar uma 

indenização aos índios. Foi feita uma interrupção na discussão 

para que se trocassem idéias e eles viessem com uma proposta 

formal de indenização. 

Nesse intervalo, o Juruna – que era 

um xavante monumental – se aproxi-

mou do representante da Elf, um fran-

cês muito cordial, muito bem educado, 

um senhor de alguma idade e disse: 

“Vocês têm que pagar e ir embora, se-

não você vai preso.” Ele fi cou assusta-

díssimo, aquele índio enorme, depu-

tado, dizendo “você vai preso”. Bateu 

em retirada e disse: “Não, não, vamos 

estudar uma proposta, não é?” Reaber-

ta a seção, o representante da Elf apre-

sentou a proposta de uma indenização 

que eu achei absolutamente ridícula. 

Reagi na hora: “Os índios não vieram 

aqui pedir esmolas, vieram reivindicar 

direitos.” Quando eu disse isso, os índios todos aplaudiram. O 

francês pediu novamente uma interrupção da discussão e de-

pois voltou com uma resposta muito mais positiva, elevou muito 

a indenização aos índios. Foi feito um acordo, a Elf foi embora. 

Foi decisivo, sem dúvida alguma, o trabalho dos antropólogos, 

especialmente da Sônia Lorenz.

DALMO EM SUA BIBLIOTECA. SÃO PAULO (SP), 2007

35



Reginaldo Gomes de Oliveira nasceu em 12 de fevereiro de 1953, em 

Boa Vista, capital do antigo território federal de Rio Branco, hoje 

Estado de Roraima. Trabalha com artes visuais indígenas.  

No meio da savana

A região tem uma característica diferente do que se conhece do 

Amazonas, pois fi ca numa savana com serras e fl orestas, sim, 

porém, mais ao sul. Boa Vista fi ca no meio dessa savana, com 

árvores muito pequenas e bem intercaladas. Tem muitos buri-

tizais também. Uma das brincadeiras na escola é semelhante à 

de bola de gude, só que feita com caroço de tucumã*. Você come 

esse fruto, tira a casca e tem uma carne avermelhada, alaran-

jada, que é tucumã. A gente guardava os caroços para brincar, 

como se faz com a bola de gude. O círculo no chão, feito com o 

dedo ou riscado com um pedacinho de graveto. Colocava as bo-

linhas dentro e fi cava com uma que era jogada para tirar as que 

estavam dentro do círculo. Era nossa bola de gude, só que com 

caroço de tucumã. Bola de gude, daquelas de vidro, só conheci 

quando fui para Manaus.

Reginaldo

*TUCUMÃ 
É uma palmeira que chega a 

medir 20 m. É explorada por 

conta de seu palmito e frutos 

comestíveis, uma espécie de 

coco; pela sua madeira, usada 

para fazer bijuterias; pelo óleo 

das sementes, utilizado para 

cozinhar, e também pelas 

folhas, das quais se extrai fi bra 

de tucum, usada em redes e 

cordas.
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REGINALDO GOMES NA UNIVERSITY CENTRAL FLORIDA (EUA), S.D. 

Se correr, o guarda pega; se parar, o banco toma.



Com a roupa do corpo

Em 1961, fomos, com minha mãe e minha avó, para Manaus. 

Íamos para o Ceará reencontrar a família da minha avó. Só que, 

em Manaus, a bagagem não chegou no aeroporto. Havia muito 

isso. Ficamos um mês esperando a bagagem. Com isso, o dinhei-

ro delas acabou, porque fi camos em hotel. Eram duas mulheres 

com cinco crianças e praticamente sem nada, só com a roupa 

do corpo. Minha avó foi lavar roupa, em igarapé. Minha mãe foi 

cozinhar em casa de família, como empregada doméstica. Colo-

cou os fi lhos menores numa casa da criança para terem escola. 

Só vinham para casa no fi m de semana. Como era maior, já tinha 

oito anos, fui para uma escola com aulas de manhã e atividades 

de tarde. Ficamos nisso até meus 11 anos. Foi quando ela se casou 

pela segunda vez, e foi com um militar, que trouxe a gente de volta 

para Boa Vista.

Os militares em Roraima

Quando eu voltei, encontrei a cidade diferente. Os amigos 

eram diferentes, porque muitos também saíram, ou foram 

ficando diferentes porque nós começamos a freqüentar lu-

gares militares: o Clube Militar, as reuniões com as famílias 

dos militares, com as crianças dos militares. Essa presença 

dos militares em Roraima se deu porque, em 1964, tivemos 

um problema de fronteira com a Guiana, que ia se tornar 

independente dos britânicos. A população ficou assusta-

da e vieram os militares para proteger a fronteira. Houve 

uma revolução interna entre os independentes da Guiana, 

a maioria  imigrantes indianos, negros ou africanos. Eles se 

revoltaram por ficar sob as ordens da pequena elite branca. 

Expulsaram a elite, que acabou fugindo para o Brasil através 

da fronteira.REGINALDO AOS DEZ ANOS DE IDADE, 1963
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Breno

Da superfície às profundezas da terra

Eu queria fazer Agronomia. Talvez porque duas coisas me mar-

caram muito a infância. Uma é a ferrovia, o trem. A ferrovia era 

o que representa para o jovem de hoje o avião. Naquela épo-

ca, a sensação de liberdade, o deslocamento quem dava era o 

trem. Era uma coisa, um outro mundo que não existe mais. Ou-

tra lembrança marcante era a vida em fazenda, porque eram as 

férias. Aquela vida ao ar livre, época feliz. Por quê? Eu estava 

junto com meus pais, o tempo todo junto, então aquilo marcou 

muito, porque me deu a idéia de que, se eu seguisse Agronomia, 

eu ia viver em fazenda e ia ser feliz. Então, por isso talvez eu 

quisesse seguir Agronomia. A Geologia surgiu porque foi a coi-

sa mais parecida com Agronomia. Quem não mexe com a terra 

de um jeito mexe de outro. 

Breno Augusto dos Santos nasceu em 1º de julho de 1940, 

em Olímpia (SP), mas morou na capital até os 23 anos. 

É geólogo e trabalhou na Vale por 26 anos.

ESTRADA DE FERRO CARAJÁS, CONSTRUÍDA PELA VALE, É O PRINCIPAL ACESSO PARA PARAUAPEBAS, QUE FICA A CERCA DE 60 KM DE CANAÃ DOS CARAJÁS (PA), 2008
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A ponta de um 

iceberg de ferro

As tais clareiras que Breno avistou 
nada mais eram que a reserva de ferro 
de Carajás – na época, clareiras eram 
incomuns, pois não havia desmata-
mento. Breno era um dos geólogos 
da Meridional, subsidiária brasileira 
da siderúrgica americana U.S. Steel, 
que atuava com a Vale. As jazidas da 
província mineral de Carajás abrigam 
18 bilhões de toneladas de minério 
de ferro, quantidade sufi ciente para 
abastecer o mundo por 500 anos! A 
Vale tornou-se sócia da U.S. Steel em 
1970 e, em 1977, assumiu 100% do 
negócio, partindo para a maior e mais 
ambiciosa de suas aventuras: a explo-
ração da riqueza de Carajás. 

O GEÓLOGO BRENO AUGUSTO DOS SANTOS E O PILOTO JOSÉ AGUIAR NUMA CLAREIRA. PRIMEIRO POUSO 
NO ALTO DA SERRA DE CARAJÁS (PA), 1967

Clareiras do Breno

Na década de 1960, não se conhecia nada, nada na Amazônia. 

Na época, não se chamava Carajás. Era a região entre o Xingu e 

o Tocantins. Só existia um vazio. Fora as cidades de Altamira, 

Marabá e São Félix do Xingu, o resto era só selva. Viajava de 

Belém a Marabá no meio da selva e não via nada. Na ocasião de 

um sobrevôo que a gente fez por lá, em maio de 67, chegamos 

a essa área e vimos esses dois fatos marcantes, duas clareiras 

naturais. Então nos perguntamos: “Por que tem essas clarei-

ras?” Tinha algum tipo de rocha em que não nascia vegetação 

em cima. Era a única explicação que existia. Era a jazida de 

ferro de Carajás, onde depois passamos a trabalhar. Nós bati-

zamos as clareiras, aquelas onde comecei a trabalhar eram as 

“clareiras do Breno”.  
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Terezinha
Terezinha de Jesus Feio Fontana nasceu em 23 de julho de 

63, em Chaves, Marajó (PA). Foi funcionária do controle de 

manutenção da Vale.

Kit especial para fuga

Na época da invasão de Carajás pelos garimpeiros, que lidera-

dos pelo major Curió queriam trabalhar mais tempo em Serra 

Pelada, a gente fi cou com muito medo, porque estávamos aqui 

isoladas, não víamos como sair daqui, e eles estavam botando 

fogo nas cidades. Era uma comunidade inteira, era muita gen-

te que tinha morando aqui, muitas famílias, e a gente não via 

muito como fazer para todos saírem sem problemas. Foi deci-

dido que os homens iriam fi car, botando caminhão na estrada, 

fazendo uma barricada. E a coisa tomou aquele ritmo mesmo 

de guerra, tanto que eu arrumei minha mochila com meu kit 

de sobrevivência. No meu kit, levei uma bota de camurça de 

cano longo, um casaco de couro comprido com pele sintética 

nas beiradas, todo enfeitado, os discos de vinil da Elis Regina, 

do Djavan e do Milton Nascimento. Graças a Deus, não tivemos 

que sair, porque senão eu morreria logo.

As Terezinhas de Jesus

Terezinha de Jesus é uma das santas mais admiradas da igreja católica, daí o 
fato de tantas mães escolherem o nome de Terezinha de Jesus para batizar suas 
fi lhas. A francesa Marie-Françoise Thérèse Martin, nascida em 1873, decidiu aos 
quatro anos que seria religiosa. Aos 15 anos ingressou na clausura do Carmelo 
– Ordem das Carmelitas Descalças, adotando o nome de Tereza do Menino Jesus. 
Em 1889, tomou o hábito com o nome de Tereza do Menino Jesus da Santa Face. 
Após contrair tuberculose, faleceu em 1897, aos 24 anos de idade. Um ano de-
pois, a menina cega Reine Fauquet é curada sobre seu túmulo. No ano de 1923, 
irmã Tereza do Menino Jesus é beatifi cada pelo Papa Pio XI, sendo canonizada 
dois anos depois.



Do Amazonas ao Chui, so paro pra fazer xixi.

Fernando

Fernando Augusto Fiuza de Mello nasceu em 24 de abril de 1945,

em Belém (PA). É médico pneumologista do Instituto Clemente 

Ferreira. 

O médico clandestino

Meu avô Bernardino Antonio Fiuza de Mello foi um português que 

veio por volta dos anos 20 para o Brasil, adentrou pelo Rio Ama-

zonas e teve uma fazenda de borracha na Bolívia, onde mais tarde 

se formou o Acre. Mas ele morava com a família em Belém, que 

era de onde exportavam. E foi lá que eu nasci. Meu pai, também 

Bernardino, era contador e representante comercial; minha mãe, 

Orlandina, costureira. Eu me formei em 1968, na Escola de Medi-

cina da UFPA, numa turma na qual muitos fi zeram política estu-

dantil. Formei-me no dia 11 de dezembro, dois dias depois foi edi-

tado o AI-5. Fugi de Belém, procurado pela polícia. Fui 

para o interior, na região do Tocantins-Araguaia, onde 

fi quei até meados de 70, quando fui para o Nordeste. 

Acabei sendo pego em Teresina, no dia 22 de abril de 

1974. Na prisão, comecei a reler os livros de medicina. 

Precisei até de um dicionário para lembrar termos téc-

nicos. Quando retornei a Belém, comecei a fazer tra-

balhos clínicos e consegui reaver o meu diploma. Meu 

envolvimento com a questão da tuberculose vem dos 

tempos em que ainda era estudante e meu irmão fi cou 

doente. Ele estava internado no Sanatório João de Bar-

ros Barreto, em Belém, e eu, no terceiro ano de Medicina, passei a 

freqüentar o hospital. E gostei! Perdi o medo da tuberculose e sa-

bia  que tinha um trabalho muito interessante a se fazer.  No meu 

reencontro com a Medicina, fui para São Paulo, onde consegui um 

estágio na disciplina de pneumologia da Escola Paulista de Medi-

cina. Tanto lá como no Instituto Clemente Ferreira, fui infl uen-

ciado por tisiologistas experientes, como Mozart Tavares de Lima, 

Bruno Quilici, Carlos Comenale e Nelson Morrone. O Brasil sem-

pre contou com grandes estudiosos e tive a felicidade de conviver 

com muitos deles no início de minha formação!

FORMATURA DE FERNANDO NO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARÁ. BELÉM (PA), 1968
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TereZinha
Terezinha de Jesus Soares dos Santos nasceu em 3 de outubro de 

1965, em Macapá (AP). Formou-se em Farmácia. Desenvolveu 

o Projeto  Farmácia da Terra, que ganhou o Prêmio Fundação 

Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Plantas que ajudam a curar

Quando voltei para Macapá, em 1998, o Instituto de Pesquisas 

Científi cas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa) estava 

contratando farmacêuticos para trabalhar no atendimento a 

grupos que tomavam remédios fi toterápicos, à base de plantas 

da região. O governo decidiu investir na compra de alguns ma-

quinários para produzir medicamentos. Eu e a outra farmacêu-

tica montamos tudo e colocamos para funcionar. Tudo muito 

engraçado. A precariedade não era só na questão da formação, 

mas também da tecnologia, mínima que fosse. Era feita a tintu-

ra de um remédio, mas o rótulo era na mão, pois as pessoas não 

sabiam lidar com o computador. Fomos avançando aos poucos, 

o maquinário começou a funcionar, aumentamos um pouco a 

produção. Havia médicos, enfermeiros, nutricionistas, e nós, 

as farmacêuticas. Diabetes, reumatismo... Existem plantas que 

o pessoal usa direto para controlar essas doenças. Começa-

mos a fazer os remédios, o médico passou a receitar e a fazer o 

acompanhamento das pessoas. Em 98, vimos que somente as 

pessoas da cidade eram atendidas. Então, decidimos pensar em 

como trabalhar isso também com as comunidades. Aí surgiu a 

Farmácia da Terra. Mas não tinha muita divulgação, porque o 

Iepa não pertencia à área da saúde, só eu, porque era contratada 

pela Secretaria de Saúde e estava cedida. Foi aí que resolvemos 

elaborar um projeto para começar a cobrir essa lacuna.

Farmácia da Terra

O Projeto Farmácia da Terra difunde, 
nas comunidades urbanas e rurais, 
conhecimento científi co sobre plantas 
medicinais em linguagem simples: co-
mércio, cultivo, extrativismo e uso de 
plantas in natura ou em preparações 
farmacêuticas. Podem ser tratadas com 
fi toterápicos diversas doenças respira-
tórias (bronquite, sinusite, amidalite, 
faringite, gripes e resfriados), da pele 
(sarnas, escabioses e pediculoses), gas-
trointestinais (diarréias, verminoses, 
gas tri te, úlcera péptica, amebíase e 
giardíase), doenças dos órgãos genitais 
e infecções urinárias. 

QUEM PLANTA E CRIA TEM ALEGRIA.



Dalva

Dalva Cordeiro do Nascimento nasceu em 10 de setembro de 

1968, em Macapá (AP). É professora do ensino público.

Vida de quintal e agouros 

Depois da janta, sentávamos no cantinho e a mamãe nos con-

tava histórias: “Uma moça aqui em Macapá conheceu um rapaz 

na festa. O rapaz dizia que ia visitá-la. E toda noite ia mesmo. 

Ele fi cava sentado fora, no pátio. Só no escuro, nunca queria 

fi car no mais claro. Um dia estava todo bonito, de chapéu. A 

moça suspeitava dele. Ela e a mãe seguiram o rapaz. Perto do 

trapiche ele mergulhou no rio. Descobriram que era um boto, 

queria levar a menina.” Era a mamãe que contava sobre essas 

histórias, e também nos avisava para ter cuidado com umas 

coisas de superstições: “Olha, não presta comer manga com 

leite, não presta fi car acordada quando passa o pássaro cha-

mado rasga-mortalha, é agouro.” Meu pai viajava muito, ia de 

barco, demorava quatro, cinco dias. Por conta do pássaro, ela 

achava que tinha acontecido alguma coisa com o papai. Ma-

mãe ensinou muito o respeito, foi muito boa a nossa infância. 

Aos domingos, ela pegava uma galinha para matar. Era uma 

alegria, uma festa. No quintal, existiam frutas: manga, goiaba, 

coco, caju, cajá. Manga verde mamãe não deixava comer. Sen-

távamos todos juntos, nas refeições. Mas a janta era pouca, só 

café com pão, ou sopa. A hora do almoço era sagrada: era a 

hora da mamãe nos dar conselho.

Tabus alimentares 

Há quem acredite que, se seguir à risca 
nossas tradicionais superstições alimen-
tares, terá “vida longa”, pois os antigos 
mapea ram, à sua moda, todas as amea-
ças que nos rondam à mesa: quem beber 
água depois de comer abacaxi incorre 
no perigo de contrair hidropsia, a po-
pular barriga d’água. Quando se come 
carne-de-sol, é fundamental tomar café 
grosso para ajudar o coração. Carne 
de galinha faz mal a quem tem feridas 
abertas. E cuidado com a manga bacuri 
misturada com ovos: causa tifo, na certa. 
Outro alerta é quanto ao consumo de 
qualquer fruta debaixo do sol quente: 
provoca disenteria seguida de febre ma-
ligna. Já a banana, indigesta que só ela, 
bem nos alerta o adágio: “Banana de 
manhã é ouro, de tarde é prata, de noi-
te mata.” E quem quiser mesmo passar 
desta para melhor, é só misturar fígado 
de boi com cachaça ou tomar banho de-
pois do jantar. É batata! 
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Pasiku

Medo de ver tanto branco

Estudei quase um ano na aldeia da Baixa Funda. Meu pai se es-

forçou e aprendi a escrever ao menos meu nome. Lá no Brejo 

Comprido, onde mora minha irmã, a Benta, que é casada, fi -

quei entre os 10 e os 11 anos. Estudei um pouco, terminei... da 

primeira até a terceira série. Cheguei aqui, estudei a quarta e 

pronto. Coisa que nunca aprendi, eu me esforço para aprender. 

Se pudesse, eu tinha estudado bastante ainda. Mas meu pai não 

tinha condição e, aí, parei de estudar. Na nossa casa se falava a 

nossa língua. Português é difícil. Eu me lembro da primeira vez 

que fui à cidade. Meu pai me levou para conhecer os brancos. Já 

tinha visto ali na Baixa Funda um professor e as enfermeiras, 

mas não era muito, não. Nossa, quando cheguei na cidade, me 

espantei, fi quei nervoso de ver tanto branco. Fiquei com medo. 

Falei para o meu pai: “Vamos embora, papai.” E ele: “Não sinta 

medo, não, meu fi lho. Eles não mexem com ninguém, não.” Aí, 

o medo passou. Eu sou índio, mas, se eu tivesse uma condição, 

morava na cidade.

Agente de saúde com sabedoria indígena

Em 1985 parei de vez de estudar e em 1989 me interessei em ca-

sar. Não tinha nada o que fazer mesmo, resolvi e deu certo. Ela 

é daqui mesmo da aldeia. Ela se agradou de mim e eu também. 

Trabalhava na roça até que um dia passou um agente de saúde 

que se chama Pedro; veio aqui fazer inscrição do pessoal para o 

Programa de Agente Comunitário de Saúde (Pacs) e perguntou 

se eu tinha interesse. Eu falei assim: “Rapaz, não tenho inte-

resse, porque não tenho estudo.” Ele disse: “Não carece de ter To
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Teodoro Pasiku Pereira Xerente nasceu em 16 de outubro de 1972, 

na aldeia Xavante Baixa Funda (TO). É agente comunitário e 

chegou a atender 55 famílias das aldeias indígenas da região. 

 



um estudo tão grande. Se você tiver interesse, é só fazer a ins-

crição, quem sabe você passa, não é?” Ninguém mais quis fazer 

a inscrição, eu fui o único. Logo veio o treinamento, falei com 

os caciques e fui nas comunidades. Comecei a fazer as visitas, 

pesar e olhar o cartão de vacinas das crianças e acompanhar as 

gestantes. No começo foi difícil, mas agora eu gosto, e a minha 

natureza pede é mesmo essa profi ssão: mexer com as doenças, 

levar pro hospital, dar remédio. Já fazia isso antes, aprendi com 

uma enfermeira que morou aqui na aldeia e me ensinou várias 

coisas. E tem também o nosso conhecimento. Para a gestante 

descer o neném, o índio faz um saco com folha de algodão, co-

zinha, bota um pouquinho de sal e toma. Para o leite da mulher 

fi car forte, faz paçoca de coco. Tem muitos outros remédios do 

mato que o índio também usa.
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Jornada à terra 
do guaraná

No mês de janeiro de 2007, o Museu da Pessoa partiu para a 
cidade de Maués (AM), a fi m de ouvir e registrar as histórias de 
vida dos produtores de guaraná da região, conhecida pela ex-
celência do seu produto nativo. Para chegar lá, a equipe fez o 
trajeto aéreo de 3.971 quilômetros entre São Paulo e Manaus e, a 
seguir, tomou um segundo avião, dessa vez o pequeno e confi ável 
Bandeirante, que sobrevoou a fl oresta amazônica até a cidade de 
Maués. Lá, foram feitas 23 entrevistas. Algumas gravadas no centro 
urbano, outras na comunidade de Vera Cruz, que fi ca para além do 
Rio Maués-Açu, e as demais no barco-gaiola Dom Jackson, que por 
dez horas nos transportou pelos rios até a cidade de Itacoatiara 
(AM). Dessa cidade, mais duas horas de carro levaram todos de 
volta a Manaus. Nessas terras, registramos as lendas e as histórias 
nortistas que criam o imenso universo cultural dos povos que vi-
vem junto à fl oresta amazônica. 

FRUTO DO GUARANÁ, EM MAUÉS (AM)
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Ernandis

Ernandis Pereira Barbosa nasceu em 26 de janeiro de 1968, em Maués 

(AM). É descendente de sateré-mawé e herdeiro de uma família de produ-

tores de guaraná. Também é técnico agrícola da Secretaria de Produção de 

Maués, onde presta serviços aos guaranazeiros das comunidades vizinhas. 

A água de boto tudo pode

Você vê bicho, você ouve cada coisa, coisa interessante da fauna, 

da fl ora, coisa que assombra. Quando a pessoa anda fazendo ma-

nejo fl orestal, tem que identifi car todas as árvores. Eu vinha so-

zinho atravessando o córrego. Era um barquinho, naquele tempo 

dirigido na popa. Sempre ando com o Novo Testamento, lendo nas 

minhas viagens. Só eu e Deus. O rio bem calmo. Sem mais nem 

menos, vi um barulhão, emergiu um jacaré. O nosso barco tem 

12 metros. Olha, um bicho tão grande que só dava para ver a par-

te do olho dele, aquela montanha, e o fi nal do bicho. Era maior 

do que o barco. Depois fui conversar com as pessoas que moram 

lá há muitos anos. O jacaré já tinha aparecido para vários pes-

cadores. Às vezes, do nada, também apareciam ondas, como se 

tivesse passado um navio. Levavam o barco lá em cima, como se 

tivesse alguma coisa. O técnico tem o barquinho dele, vai daqui 

para as comunidades. Alguns levam a família. Eu sempre gostei 

de trabalhar sozinho. Eu e Deus; Deus é a minha espada. A mente 

tem muita coisa. Uma vez ia triste, tinha brigado com a namora-

da. Aí, na frente do barco, começou a boiar um bocado de boto. 

Boto, boto, boto. Olhei de novo, dentro do barco tinha um se-

nhor bem branco, de camisa branca. Sentou lá na frente, cruzou 

as pernas, na proazinha. Ele falou: “Meu jovem, está vendo esses 

botos? Você brigou com a sua namorada, né?” Eu disse: “Briguei, 

ela me deixou.” Daí ele disse: “Fica bem perto de onde os botos 

estão boiando. Você vai pegar água e passar no seu corpo todinho, 

que isso vai lhe dar inspiração.” Passei a água. As pessoas fi cam 

até chateadas, porque sou feio, mas depois que fi z isso, tenho um 

domínio fora de série com as mulheres, graças a Deus. 

Ernandis
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Luiz Ferreira das Neves nasceu em 12 de janeiro de 1931, na 

comunidade Vera Cruz, em Maués (AM). Sempre trabalhou 

com as técnicas mais tradicionais de cultivo e benefi ciamento 

do guaraná. É chamado, pelos outros produtores, de “Pelé dos 

guaranazeiros”. 

Neves

A plantação de guaraná 

O pessoal da cidade diz: “Neves, por que tu não compra guara-

ná para vender em bastão?” Falo: “Não, isso eu não faço.” Eu 

valorizo o nosso trabalho. Tem que ter cuidado, saber zelar... 

Na ocasião de torrar, tem que ser em fogo lento. Ter cuidado, 

lavar bem, assear bem. Isso que é bom. E coar o guaraná. Tem 

gente que nem torra bem, o guaraná fi ca todo mole. Tudo faz 

diferença no trabalho. Aqui somos nós, a velha, a nora, o fi lho 

que colhem. O nosso produto é por qualidade, não é por quan-

tidade. Essa nossa área aqui, graças a Deus, é preparada, é mes-

mo própria para o guaraná. O outro diz: “Neves, veio gente de 

fora e disse que o guaranazal, para dar bem a fruta, tu tem que 

cavar um buraco no toco no guaranazeiro e enterrar um peixe.” 

Eu digo: “Às vezes, não tem peixe nem para comer, vai botar 

no guaranazal?” Já pensou? E tudo isso vem de homens que es-

tudam... Nosso trabalho ainda é como na antiguidade, não tem 

diferença, graças a Deus! Mesmo que o prefeito dissesse: “Olha, 

vamos acabar com o machado, vamos acabar com a enxada, va-

mos só com a motosserra ou o trator”, o que ia adiantar eu ter 

o trator e não saber trabalhar com ele? Eu continuo fazendo o 

meu guaraná da mesma maneira que sempre fi z. Devagarinho, 

devagarinho vou cuidando do meu produto.

ANOITECER EM MAUÉS (AM), 2007
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Paula de Souza Viana nasceu em 31 de março de 1978, em Maués 

(AM). Sua mãe foi professora do município e, de seus oito irmãos, 

cinco seguiram o ofício. Paula também é professora e especializou-

se em educação infantil.

O ritual da tocandira

Tocandira (ou tucandeira) é uma espécie de formiga cuja picada é muito dolorosa. 
O ritual da tocandira é uma festa de iniciação dos jovens sateré-mawé, um rito 
de passagem para a vida adulta. O iniciado deve enfi ar a mão em luva cheia de 
formigas tocandiras para ser picado por elas. Durante o tempo que o menino per-
manece com a mão dentro da luva, há uma série de cantos e danças que elevam 
o menino à condição de homem. O ritual da tocandira coincide com a época do 
fabrico do guaraná e dura aproximadamente 20 dias. 

Paula

Lendas do Norte

Aqui em Maués, quando chega o mês de aniversário da cida-

de, as escolas trabalham com projetos. Geralmente temos como 

tema ”Conhecendo o Guaraná”, ou então ”Conhecendo a Cida-

de de Maués”, ”Conhecendo Nossas Culturas”. Muitos jovens 

sabem contar a lenda do guaraná porque todo ano tem a festa 

do guaraná, e todo ano é passado aquilo. Então, cada jovem sabe 

um resumo da lenda do guaraná, nem que sejam cinco laudas. 

Mas não das outras lendas, como a do Porantim, a lenda da tu-

candeira, que é uma lenda bem conhecida pela região Norte. 

Tentamos mostrar a cultura. As crianças e os adolescentes de-

vem conhecer tudo isso. Todas as escolas, tanto da rede estadual 

como da municipal, trabalham com essa realidade. Na rede mu-

nicipal, na qual trabalho, desde os três, quatro anos, a criança 

já está nisso, contando histórias, fazendo colagem do guaraná e 

descobrindo outras lendas. Cada dia da semana é uma lenda. 
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tambor de crioula cercado de azulejos coloniais, chão  de caatinga a 

perder de vista, jangadas chegando no fi m da tarde, o maracatu e as 

pontes, o São Francisco desaguando no Atlântico, a luta pela vida... 

Há um mundo de dureza e alegria, trabalho e muitas histórias em 

cada um dos nove Estados da região Nordeste – Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

e Bahia. Tudo isso em uma área que representa 18,2% do território 

nacional, abrigando 28% do total da população brasileira.  

Ação Griô – O saber passado coração a coração
Ser um “mestre griô” é uma honra concedida (na verdade, con-

quistada) a pessoas consideradas “mestres e mestras do saber”. 

Em 2007, sob a luz da exuberante Chapada Diamantina, o Mu-

seu da Pessoa se uniu ao Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, 

cuja sede fi ca na cidade de Lençóis, Bahia. Nossa equipe este-

ve nas cinco regiões brasileiras, participando dos encontros 

(denominados Ação Griô Nacional) promovidos pelo Ponto de 

Cultura. A Ação Griô é um projeto de educação em âmbito na-

cional, que visa levar às escolas pessoas consideradas mestras 

do saber e das tradições orais, em uma saudável junção do saber 

formal aos conhecimentos ancestrais. No Nordeste, encon-

tramos o maior número de histórias de vida de mestres griôs, 

como a mestra do boi-de-reis e costureira Odaísa Pontes Gal-

vão, o capoeirista Mestre Marcos e o mestre de maracatu rural 

Zé Duda. 
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Maranhão – Tem bumba-meu-boi e tem babaçu
Embora tenhamos gravado histórias por todo o Nordeste, des-

tacamos neste livro as nossas andanças pelo Maranhão. Des-

cobrimos pessoas que carregam muito da cultura local, como a 

madrinha de um grupo de bumba-meu-boi Therezinha de Jesus 

Jansen Pereira, bisneta de Ana Jansen, personagem que faz parte 

do folclore de São Luís, e o taxista José Ribamar dos Santos, cuja 

inquebrantável determinação de estudar nos serve de exemplo. 

Já Diocina Lopes dos Reis e Raimundo Ermino Neto, verdadeiros 

guerreiros do povoado Lago do Junco, nos contam tudo o que en-

frentaram na luta pela terra e pelo direito à extração do babaçu, 

que garante sua subsistência.

Contra a escravidão – Em gente não se põe canga
Entre as muitas formas degradantes de “relações” trabalhistas, 

sem dúvida o aviltante trabalho escravo contemporâneo deve ser 

incansavelmente combatido e punido. Na cidade de Açailândia, 

no Maranhão, o Museu registrou essa realidade, e de lá viemos 

com dolorosas histórias de fazendas e carvoarias que aliciam 

pessoas, sob mentirosas promessas. Mas há, felizmente, quem 

dedique sua vida a combater ferida tão profunda, como o Centro 

de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia, com 

três objetivos bem defi nidos: prevenção, denúncia e reinserção 

de homens e mulheres que conseguiram se libertar de grilhões 

nada metafóricos. Ouvimos a experiência da funcionária de uma 

fábrica de brinquedos Elenilde Dias Fernandes, e do então re-

cém-libertado “José”, cujo nome verdadeiro preferimos proteger 

por esse pseudônimo.

Velho Chico – As águas e histórias do São Francisco
Em mais uma de suas caravanas, a equipe do Museu percorreu, 

no fi nal de 2007, a região do médio São Francisco, entre Bahia e 

Pernambuco, e conheceu quem vive nas margens desse rio que 

guarda tantas histórias e lendas. A vida das cidades e dos pe-

quenos vilarejos que beiram o Velho Chico revelou trajetórias 

diversas, como a de Cida Pescadora, primeira mulher a con-

seguir licença para exercer a profi ssão, e o agricultor Gustavo 

Laureano da Silva, profundo conhecedor de videiras e vinhos. 

Também ouvimos histórias de coragem, como a de Antônia 

Fogo, que decidiu retornar à sua terra de origem depois de ter 

se arrependido de deixá-la na época da construção da barragem 

de Sobradinho. O leitor atento perceberá que, algumas páginas 

antes da caravana, há uma pessoa que também fala sobre o São 

Franscisco. É Vicentina Dalva, que foi entrevistada pela nossa 

equipe em outro momento. 
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Mulher de 
palavra e 

madrinha do 
Boi da Fé em 

Deus

Therezinha de Jesus Jansen Pereira nasceu em São Luís do Mara-

nhão, em 15 de dezembro de 1928. Filha de Manuel Jansen Pereira 

Júnior e Joana Carneiro Jansen Pereira, orgulha-se de unir, no so-

brenome, Jesus e Jansen. O Jesus é o “amigo” que lhe dá força e fé, 

cotidianamente. O Jansen vem da bisavó, Ana Jansen, cuja fama de 

mulher destemida e bem à frente do seu tempo corre veloz, há muitos 

anos, por toda a capital do Maranhão. Ana teve 11 fi lhos (seis em 

um casamento, quatro no segundo). O 11º fi lho, avô de Therezinha, 

nasceu de um relacionamento extraconjugal. O fi lho foi assumido 

por Ana que, entretanto, nunca revelou quem era o pai da crian-

ça. Os pais de Therezinha tiveram 25 fi lhos, ela é a caçula. Passou 

uma infância tranqüila na São Luís do início do século XX. Um dia, 

vendo a mãe orando fervorosamente pelo futuro da fi lha mais nova, 

prometeu a ela que nunca se casaria. E cumpriu a promessa, “sem 

frustração”. Therezinha tem outro orgulho, além do sobrenome: ama 

e zela pelo patrimônio cultural do Maranhão, dirigindo o Bumba-

Meu-Boi da Fé em Deus, com cerca de 120 brincantes. 

Joana não quer se casar

eu pai era baixinho, um doce de pessoa, lindo demais. Os olhos 

azuis, um pai divino. Era brabo quando minha mãe ralha-

va com alguma de nós. Ela falava que havia parido as fi lhas e 

que ele tinha direito como pai, mas ela tinha como mãe. Meu 

pai respondia que não precisava brigar conosco e ia para o 

escritório. Quando estava perto dele chegar, eu olhava para o 

relógio. Fazia uma traquinagem e gritava: “Vixe, meu pai che-

gou. Não vou mais apanhar.” Que pai maravilhoso, avemaria! 

Como pai, ele não poderia ter deixado maior herança do que o 

nome dele. Tenho orgulho de ser Jansen Pereira, fi lha de Ma-

nuel Jansen Pereira e bisneta de Ana Jansen. Minha mãe era 

de origem humilde; ela nasceu na cidade do Rosário, aqui no 

Maranhão. Meu pai era de família riquíssima, na época o maior 

patrimônio fi nanceiro e econômico era o dele. Tinha um escri-

tório com cinco sócios, antigamente chamava-se marchantaria, 

a fi rma que matava o gado para abastecimento dos mercados de 

São Luís. Então, meu pai era marchante, responsável pelo abate 

M
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de gado. Para ele namorar a minha mãe, foi uma luta terrível, 

pois ela era muito séria, não queria que pensassem que estava 

namorando para se aproveitar da riqueza. Ele insistiu, e disse 

que, se quisesse procurar uma rica, já tinha se casado, que tinha 

procurado a pessoa que achava que ia fazer parte da vida dele, a 

companheira que idealizou. Casaram, graças a Deus foram fe-

lizes, um matrimônio de longos anos, e uma prole de 25 fi lhos, 

todos saudáveis, sendo 20 homens e cinco mulheres. Tive a fe-

licidade de ser a 25º fi lha dela, a caçula.

A nossa autoridade maior

A minha mãe era maravilhosa, uma rainha. Ainda hoje os pas-

sos dela me prendem. E para mim foi muito difícil o momento 

da passagem dela dessa vida para a outra. Ela estava conversan-

do comigo, de repente se sentiu mal. Muitas vezes, ela se ajoe-

lhava no chão, eu vinha de lá e perguntava o que estava fazendo. 

Dizia que estava conversando com Deus. Eu pedia a ela para se 

sentar, e ela me respondia que para conversar com Ele tem que 

ser dobrando o joelho, em respeito, pois era a nossa autoridade 

maior. Às vezes, estava com os olhos lacrimejando. E dizia que 

estava pedindo a Ele por mim, pois tinha medo de que eu não 

fosse, na vida, tão feliz como ela. O espírito de uma verdadeira 

mãe. Prometi a ela que se aquilo a preocupava, eu nunca me ca-

saria. E nunca me casei. Não tenho frustração, fi co feliz de ter 

feito a vontade dela.  

Dedé, a Mãe Preta

Cada um dos meninos tinha o seu quarto, as meninas dormiam 

no mesmo quarto. Nossa casa não tinha empregados, eram afi -

lhados e afi lhadas que cuidavam. Uma era fi lha de uma escrava 

da minha avó, que a deu para a minha mãe na barriga, e ajudou 

a nos criar. E faleceu em nossa casa, era uma outra mãe nossa. 

Era a Mãe Preta, todo mundo a chamava de Mãe Preta, a Dedé. 

Muita coisa aprendi com ela, agradeço a ela tanto... Eu gosta-

va de fi car na cozinha, até hoje adoro. Meu pai não admitia que 

nenhuma de nós fi zesse nada. Mesmo assim, de tudo faço um 

pouco na cozinha: a parte de culinária, e também doces e sal-

gados. Sempre fui muito espirituosa para aprender as coisas. 

Não brincávamos na rua, só dentro de casa. O espaço dentro de 

casa era todo nosso. Brincar de pegador, de pipa e papagaio. E 

de esconde-esconde. Minha mãe costurava, eu fi cava prestando 

atenção, ia aprendendo alguma coisa. 

LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, 
LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, LEGENDA, 



O Colégio Santa Tereza

Para o colégio, a Dedé nos levava. Estudamos no Santa Tereza. 

Devo tudo às irmãs dorotéias, eu e as minhas irmãs estudamos 

ali; passei 15 anos no colégio. Naquela época, era só feminino o 

colégio. Na rua éramos um grupo de seis, oito, vendo vitrines, 

passeando. Mas fi cava a maior parte do tempo no colégio. As 

irmãs eram muito loucas por mim, eu cantava no coro da igreja. 

Quando chegava o mês de maio, era missa de manhã, todos os 

dias. Tinha ladainha de um grupo, de uma série, nós acompa-

nhávamos. Algumas pessoas pensavam que eu iria ser freira. A 

ladainha é uma oração e louvação à Nossa Senhora. Cada frase 

louva Nossa Senhora de maneira diferente: Virgem das Virgens, 

Mãe das Dores, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Cas-

tíssima, Mãe Inviolada. Era toda cantada. Sempre, no mês de 

maio, cantava músicas de Nossa Senhora. Sempre.

Ana Jansen

A história da minha bisavó é muito longa e complexa, e me sin-

to honrada por ser bisneta dela. Nossa família é tradicional, de 

origem holandesa. Foi ela, Ana Jansen, quem veio primeiro. Daí 

soubemos dos nossos antepassados, de onde vieram. Ela, quan-

do se casou com Jansen, já era Jansen, já tinha trazido Jansen no 

nome. Então, para sorte nossa, foi Jansen duas vezes: quando 

veio e quando se casou com o marido. Ela teve 11 fi lhos: em um 

matrimônio foram seis, no outro quatro fi lhos. Ela teve dois 

matrimônios. E o meu avô, que ela teve a audácia e a coragem 

de assumir como fi lho, naquela época, no século 19, sem ser 

legalizado no matrimônio. Era um verdadeiro crime, naquela 

época, uma mulher cometer adultério. Então, ela engravidou e 

assumiu esse fi lho. E esse fi lho brabo é o meu avô. Ela assumiu 

o fi lho, mas com um compromisso: morreu levando o segredo 

do nome do pai. Nunca deixou ninguém saber.

Nada tinha de mulher má

Diziam que era uma mulher má, que maltratava os escravos. 

Naquela época, todo mundo educava os escravos. Uma família 

de escravos morava com ela. E ela deixou todos eles benefi cia-

dos no testamento. Eles e os descendentes deles. É isso que é 

maltratar escravos? Um dia criou uma roda de enjeitados. Há 

uma igreja aqui, no fi nal da rua. Do lado ainda existe a marca 

onde mandou fundar a roda de enjeitados. Eram duas sinetas, 

uma de fora, outra de dentro. Uma freira da Ordem de Santana 

fi cou responsável pelo recebimento das crianças. Mulheres que 

ACIMA: THEREZINHA JANSEN EM FRENTE AO ALTAR 
DE SUA CASA. NO MEIO, À ESQUERDA: IMAGEM DA 
ESCRAVA ANASTÁCIA. ABAIXO, À ESQUERDA: RETRATO 
DE THEREZINHA EM TELA. ABAIXO: PORTA-RETRATO 
COM IMAGEM DE SEU PAI, MANOEL JANSEN PEREIRA 
JÚNIOR, E DE SUA MÃE, JOANA CARNEIRO JANSEN 
PEREIRA. SÃO LUÍS (MA), 2007
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não queriam que a família soubesse que estavam grávidas. A 

mulher chegava lá, punha a criança. Em caixa de papel, do jeito 

que fosse. Tocava a sineta, a roda girava, a freira já sabia que 

tinha chegado uma criança. E a criança era educada com tudo 

o que fosse preciso. E é essa a mulher que maltratava crianças? 

Por lá passaram 584 crianças para serem educadas. Senhoras de 

alta sociedade foram criadas na roda. Saíam de lá prontas, pre-

paradas para um matrimônio, um trabalho. Minha bisavó era 

uma mulher riquíssima, com inúmeros escravos. A carruagem 

era puxada por cavalos importados, arreios de ouro. Os botões 

da roupa de Ana Jansen eram de ouro, as torneiras da casa eram 

de ouro. Mas lutou muito.

Laurentino Araújo

O grupo que tenho hoje foi fundado em 1º de maio de 1930. 

O antigo proprietário trabalhava comigo. Eu em cima e ele no 

andar de baixo; era estivador, profi ssão que se chamava capa-

tazia. O Laurentino Araújo. E me escolheu como madrinha do 

boi. Tempos depois, o Laurentino adoeceu, era pneumonia. 

Teve que ser internado. O médico mandou me chamar e disse 

que o Laurentino sabia que ia morrer, queria morrer em casa. 

Um dia, ele mandou um dos brincantes me chamar para ir lá 

urgente. Quando cheguei, estava com uns dez brincantes. Eu 

estranhei, era um momento meio pesado, de tristeza. Ele estava 

deitadinho, me olhou cansado e me disse que havia me man-

dado chamar porque queria me fazer um pedido: sabia que ia 

morrer, queria me dar a brincadeira dele. Quando aceitei, fa-

lou que podia morrer em paz. Na semana seguinte ele morreu. 

Aí está a minha palavra empenhada até hoje, pois o Boi da Fé 

em Deus está na faixa de 120 brincantes. Tem dia que olho para 

cima e digo a ele que é um velho safado, ordinário. Está lá em 

cima numa boa e deve olhar para mim, aqui embaixo, e é claro 

que diz que botou uma banana quente na mão daquela velha... A 

gente fi ca muito apegada às pessoas.

A cultura popular

Hoje, a cultura do Maranhão faz parte da minha vida, adoro o 

convívio com as pessoas humildes, simples. Pessoas que pas-

sam o mês inteiro sem trabalhar. Um é auxiliar de pintor, o 

outro é pedreiro. Só profi ssão miudinha assim. Mas quando a 

pessoa parte para fazer aquilo que abraçou, que é ser um canta-

dor de boi, brota a força de Deus, porque Ele é quem ensina. No 

início, o grupo estava fraco, não tinha realmente condições. O 

ACIMA: A MADRINHA NO GALPÃO DO SEU GRUPO, O 
BUMBA-MEU-BOI DA FÉ EM DEUS. SÃO LUÍS (MA), 2005. 
NA PÁGINA AO LADO: DETALHE DOS TROFÉUS GANHOS 
PELO GRUPO. SÃO LUÍS (MA), 2007



tambor de crioula estava desativado. Antigamente, todo bum-

ba-meu-boi tinha um grupo de tambor de crioula. Mas, se não 

tinha como manter o boi, imagina o tambor! As esposas dos 

brincantes começaram a me cobrar para reativar o tambor. E 

foi indo, até que melhorou. O que não quero é perder a raiz, a 

tradição. 

A língua do boi

A história do boi é assim: um fazendeiro muito rico tinha um 

boi muito lindo, que era o da predileção dele. O capataz tomava 

conta de tudo e se chamava Nego Chico, casado com uma mu-

lher chamada Catilina. A Catilina fi cou grávida e sentiu desejo 

de comer a língua do melhor boi do patrão. Nego Chico meteu 

o pé na parede, não ia fazer aquilo, era loucura. Mas ela disse 

que eles perderiam o fi lho se não comesse a língua. Ela tanto 

imprensou o marido, que ele resolveu roubar o boi do patrão. 

O patrão, louco de raiva, disse que Nego Chico tinha que achar 

o boi, alguém havia roubado o boi. Nego Chico, muito triste, 

resolveu confessar. O dono da fazenda chamou as índias, que 

eram quase como delegadas. Elas prenderam o capataz. O dono 

mandou soltar o capataz para buscar o boi. Acharam o boi. O boi 

estava passando mal, sem língua não podia comer. Mandaram 

buscar o pajé, que fez remédio daqui e fez remédio dali, o boi 

melhorou um pouquinho. Até que ele conseguiu ressuscitar o 

boi, e aí foi a festa da fazenda. Dentro da cultura popular, isso 

é só parte da comédia, que é chamada “Auto do Boi”, muitos 

também chamam “Matança”. 

Temos a obrigação moral de preservar tudo isso. O tambor de 

crioula é Tambor de Crioula Morro de São Benedito, de There-

zinha Jansen da Fé em Deus. O boi é Bumba-Meu-Boi da Fé em 

Deus de Therezinha Jansen. Tudo, tudo é fé em Deus. Tenho até 

Jesus no nome, não tenho que ser feliz?

Tambor de crioula 

A brincadeira do tambor de crioula tem 
três tambores: um grande, um socador 
e um crivador. São tambores grandes, 
todos de madeira e cobertos com couro. 
No tambor maior tem a matraca, que 
faz a percussão também, que marca o 
ritmo. O tambor de crioula do grupo de 
bumba-meu-boi de Therezinha Jansen, 
o Boi da Fé em Deus, tem quase 90 
brincantes, só mulheres, entre crianças, 
adultas e jovens.”
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DA ESQUERDA PARA A DIREITA: CÉSAR, MARIA ROSENIR, ANTÔNIO JOSÉ, FRANCILENE, OLEÍLSON E ELENILDE. 
TRABALHADORES COOPERADOS EM FRENTE A NÚCLEO DE PRODUÇÃO DA CODIGMA. AÇAILÂNDIA (MA), 2007

Elenilde Dias Fernandes nasceu em 14 de julho de 1960, em Araguatins 

(GO). Hoje é trabalhadora cooperada da fábrica de brinquedos artesa-

nais Codigma (Cooperativa para Dignidade), em Açailândia (MA).

Elenilde

“Quando ele me viu, se agradou de mim”

Quando fui morar com meu marido, era mulher de dentro de 

boate. Não tinha um mês que eu estava lá quando o conheci e 

ele me tirou. Fui para lá através de engano. O pessoal que levou 

a gente falava que ia levar mulher para trabalhar. Então, todo 

mundo foi para trabalhar. Só que, quando chegamos, fomos 

para dentro de uma boate. Era entre Xinguara e Sapucaia. Era 

tipo um interiorzinho. Todo mundo já ia devendo. Eu tinha dois 

fi lhos e tinha pego dinheiro para deixar com os fi lhos. Não tinha 

como sair, ou pagava, ou então... Eles procuravam só mulher 

novinha que nem eu. Nesse tempo, eu tinha 17 anos. Fomos em 

turma, muitas mulheres. Metade fugiu, porque estava devendo 

para eles. E eu não saí fugida porque eu achei esse fi lho de Deus 

que me tirou de lá. Qualquer mulher que entrar nessa vida, se 

entrar devendo, não sai mais. É perigoso fugir, sim, porque eles 

vão atrás e comem o couro. Muitos foram atrás delas, mas não 

acharam, não. Era perigoso, porque, se eles te acham, matam 

ou levam presa. Tem que voltar. Como 

esse fi lho de Deus me viu lá e me co-

nheceu, contei minha história, como 

estava devendo. Naquele tempo, di-

nheiro valia e eu devia 400 contos. 

Não tinha como sair de lá fácil. Ele foi, 

pagou a minha conta e eu saí. Melho-

rei 90%, porque saí daquela vida. Ele 

me amparou antes da gente ir para a 

fazenda. Ele foi muito bom. Mas o que 

sei é que a gente vivia lá na boate pra-

ticamente como escrava.M
ar

an
h
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ELENILDE TRABALHANDO NA FABRICAÇÃO DE 
BRINQUEDOS. AÇAILÂNDIA (MA), 2007



“Saí fugido!”

Em Açailândia, comecei a trabalhar com 17 anos. Fiquei na fa-

zenda por dois anos. Saí fugido. Fui humilhado lá dentro. Se o 

cabra fala de ir embora, ele diz que vai matar, vira costa de foice 

na cabeça do cabra. E a gente fi ca com medo, porque eles estão 

todos armados. Não tem comida direito, não tem um lugar bom 

pra dormir. Eu saí de lá ontem às 4 da manhã. Toda vez que via 

um carro, entrava na mata e pensava: será que são eles que vão me 

matar? É muito o medo que a gente tem de morrer. Eu entrava na 

mata e deixava o carro passar. Quando cheguei na pista, depois de 

uns 40 quilômetros, vinha vindo um carro, e eu perguntei para o 

cabra: “Vai para onde?” Ele disse: “Vou para o Buriticupu.” Con-

tei minha vida para ele. “Estou saindo é fugido, pois lá onde eu 

estava, o cabra não quer que ninguém saia. Ficamos trabalhando 

que nem escravo lá. Eu fi quei sabendo que os federais estão em 

Buriti e é para lá que eu vou.” Ele disse: “Poxa, não carece de pa-

gar não.” Fui, mas os federais já tinham ido embora. Então, falei 

com o promotor de Buriti. Ligamos para o Ministério do Traba-

lho, em São Luís, mas não deu certo. Ligamos para Teresina, não 

deu certo. Aí, ligamos para cá e foi o que deu certo. O Centro de 

Defesa da Vida está me dando apoio. Ontem dormi na casa de um 

padre, comi, tomei um banho com sabonete novo, dormi numa 

rede limpinha e amanhã vou embora para minha casa, no Piauí.”

José

“José” é o pseudônimo de nosso depoente que, por motivos de segu-

rança, pediu que não revelássemos seu verdadeiro nome, nem exi-

bíssemos sua imagem.  Nasceu no ano de 1988 na cidade de Floriano 

(PI), mas se mudou para Açailândia (MA) à procura de trabalho. 

Quando o conhecemos, ele havia acabado de fugir da fazenda em 

que  trabalhava havia dois anos em regime de trabalho escravo.

Centro de 

Defesa da Vida 

e dos Direitos 

Humanos

Desde o ano de 1996, o CDVDH de 
Açailândia (MA) trabalha pela erradica-
ção do trabalho escravo nas fazendas 
e carvoarias do Estado. O Centro rece-
be trabalhadores fugidos de situações 
análogas à escravidão e faz denúncia 
ao Ministério Público do Trabalho. Jun-
to com os trabalhadores, organizou 
duas cooperativas de produção. Além 
da geração de renda, o Centro de Defe-
sa da Vida promove atividades culturais 
como forma de debater a questão da 
escravidão contemporânea e estimular 
os jovens a se envolverem no combate 
ao trabalho escravo. 
Estima-se que, no Brasil, haja entre 25 
mil e 40 mil pessoas que trabalham em 
condições análogas à escravidão. Des-
sas, aproximadamente 35% são ma-
ranhenses. A OIT ainda informa que o 
Maranhão não somente exporta escra-
vos para outros Estados como também 
explora mão-de-obra escrava.
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Diocina

Aí chega o “dono” da terra

Reforma agrária na marra

Raimundo

Raimundo Ermino Neto nasceu em 4 de agosto de 1962, em São Manuel, 

povoado do Lago do Junco (MA). É fundador da Associação em Áreas de 

Assentamento no Estado do Maranhão (Assema).

* Solta 

Em algumas regiões do 

Brasil, a expressão “solta” 

é utilizada como sinônimo 

de pedaço de terra.

Minha avó só usava o babaçu 

para fazer óleo, temperar a 

comida e fritar peixe. A par-

tir da minha mãe, já começou 

a surgir fábrica de óleo para 

fazer sabão. Aí entrou a his-

tória do babaçu pelo menos 

para sobreviver. Era uma vida 

muito sofrida, até porque, de-

pois, surgiram umas pessoas 

que diziam: “Olha, vocês, a 

partir de agora, não podem 

mais trabalhar nessas terras, 

colocar roça sem falar comigo, 

porque comprei essa região 

toda.” Eles chegavam, cerca-

vam e diziam que eram donos. 

E o pobre do lavrador fi cou de-

serdado lá, trabalhando como 

meeiro. Esses fazendeiros não 

queriam que a gente quebras-

se o coco dentro da solta*. Uma 

vez, entrei lá e apanhei do ca-

pataz. Ruindade! O babaçu era 

nativo, e diziam que a gente 

estava roubando. Não sei se 

trabalhar pra sobreviver é 

roubar. Aí a gente viu que não 

tinha outro jeito: as mulheres 

se juntaram. Fomos enfrentar 

fazendeiro, capataz. Em 88, 

a coisa começou a melhorar. 

O governo resolveu desapro-

priar umas áreas lá e entregar 

para os trabalhadores. Então, 

nos reunimos para discu-

tir o que a gente ia fazer com 

as nossas terras. Eu acredito 

que  o babaçu é nativo porque, 

quando me entendi por gente, 

ele já existia. E quando der-

ruba a palmeira, ela não bro-

ta mais, morre como se fosse 

uma pessoa que morreu. Vira 

adubo e pronto!

Quando eu era criança, ainda 

alcancei um pouco da fl oresta 

primária. Muitos babaçuais, 

muitas nascentes de água. A 

agricultura tinha mais facilida-

de. Mas, por outro lado, no meu 

povoado não tinha escola, es-

trada, nem eletrifi cação. Hoje já 

temos. A terra não tinha dono, 

mas com a implantação do pro-

jeto da pecuária, eles cercaram 

tudo, e nós fi camos sem. Hoje 

temos terra porque fi zemos 

uma reforma agrária na base da 

resistência, pressionando o Es-

tado. Eles tinham que desapro-

priar e passar a terra para nós. 

Hoje nós somos assentados.

Diocina Lopes dos Reis nasceu em 16 de outubro de 1952, em Lago do 

Junco (MA). É quebradora de coco e membro da Associação de Mulhe-

res Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues.



José Ribamar

José Ribamar dos Santos nasceu em 15 de fevereiro de 1947, 

em Caxias (MA). É funcionário público aposentado e taxista.

A Lenda de São José de Ribamar

Um navio que vinha de Lisboa para São Luís do Maranhão desviou-se de 
sua rota e, na Baía de São José, esteve ameaçado de naufrágio por grandes 
tempestades. Os tripulantes invocaram a proteção de São José e promete-
ram erguer-lhe uma capela na povoação de Ribamar, ao longe avistada. 
Imediatamente, o mar acalmou-se. São José de Ribamar é um santo de 
grande devoção no Estado do Maranhão. Daí os tantos Josés e Marias de 
Ribamar entre os maranhenses. 

Alguns

Ribamares 

Você sabia que há alguns José Ribama-
res que fi caram conhecidos pelo Brasil? 
José Ribamar Ferreira é o nome do poe-
ta Ferreira Gullar; José Ribamar Ferreira 
de Araújo Costa é o político José Sar-
ney; e José Ribamar Coelho Santos é o 
músico Zeca Baleiro.

Salvo pelo nome

Comecei a procurar colégio e me informaram que o colégio Cen-

tro Artístico Maranhense estava fazendo inscrição. O diretor 

me pediu documentos, eu não tinha. Mas queria muito estudar. 

Ele disse: “Segunda-feira volte aqui.” Na segunda-feira voltei: 

“Sou a pessoa que fi cou de vir hoje para saber sobre a matrícu-

la.” “Rapaz, não tenho como ajudar, você não tem documento, 

nunca estudou.” Comecei a chorar. Vai passando uma profes-

sora, ele disse: “Olha, esse rapaz vai estudar com você, está sem 

documento, mas vamos providenciar.” O colégio era mantido 

por uma fundação, mas a fundação acabou, os alunos foram 

para a Escola-Modelo Benedito Leite. Meu nome não foi, por-

que estava estudando irregular. No primeiro dia, a professora 

chamou José Ribamar de Jesus. Pensei: “Se essa pessoa não for, 

vou estudar no lugar dele.” A professora chamou José Ribamar 

de Jesus, ele não respondeu, eu disse: “Presente.” Chega o fi m 

do ano, recebo boletim. Fui até a diretora do colégio. “Tem um 

erro aqui, meu nome é José Ribamar dos Santos, e aqui está José 

Ribamar de Jesus.” Chamou a secretária, deu-lhe uma bronca, 

consertaram meu nome e passei a estudar normalmente.
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Maria Lúcia Araújo e Silva nasceu em 16 de março de 1963, em 

Teresina (PI). Fez parte da Articulação do Semi-Árido (ASA), que 

tem como meta implantar um milhão de cisternas para captação 

de água da chuva.

O semi-árido pede água!

Em 1997 surgiu o chamado efeito El Niño, que 

previa uma grande seca. A Cáritas brasileira 

– integrante de rede internacional da igreja 

católica que atua na defesa e na promoção de 

direitos em 200 países e territórios – discu-

tiu a possibilidade de um trabalho preventivo 

a curto prazo, mas que apontasse ações de ca-

ráter permanente, como, por exemplo, a difu-

são da construção de cisternas para captação 

de água de chuva e garantia de água durante o 

período seco. No Nordeste, no semi-árido, no 

sertão, a fonte de água remete a um serviço pontual emergen-

cial, que é o carro-pipa. Ele mobiliza recursos que não atendem 

a contento, mas vivem socorrendo as famílias. Então, entrei no 

que seria um trabalho a curto prazo, pequeno; só seriam ins-

taladas algumas cisternas, desenvolvendo algumas atividades 

de apoio ainda assistencialista, como entrega de cestas básicas 

para as famílias em situação pior. Também avaliaríamos a pos-

sibilidade de desenvolver alguma outra tecnologia, como barra-

gem subterrânea. Pois, ao concluir esse trabalho, de fato veio a 

grande seca. A Cáritas terminou mobilizando mais apoio, com 

as Cáritas internacionais e nas dioceses do Brasil que não es-

tão no semi-árido. Então, isso fortaleceu e ampliou a iniciativa, 

transformada em programa permanente de convivência com o 

semi-árido. Eu já estava à frente, e fui coordenar esse trabalho.

Articulação 

no semi-árido 

brasileiro 

A ASA – rede que agrega 800 institui-
ções – luta, desde 1999, pelo desenvol-
vimento econômico, cultural, político e 
social do semi-árido, região que abran-
ge a maior parte do Nordeste, o norte 
de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
Segundo o site www.asabrasil.org.br, já 
foram construídas 200 mil do 1 milhão 
de cisternas planejadas pelo programa 
federal P1MC.

foto 

Maria Lúcia

Pi
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CISTERNA EM BEIRA DE ESTRADA PRÓXIMA À CIDADE 
DE PAU-A-PIQUE (BA), 2007



O iê-iê-iê de Teresina

A minha primeira viagem de União para Teresina demorou cin-

co horas. Sessenta quilômetros em cinco horas! Em Teresina já 

havia cinema e um teatro. Naquela época, o nome que fazia su-

cesso no Piauí era o Waldick Soriano. Dizem que ele tem uma 

discografi a de música clássica muito boa. Mas, para mim, um 

dos maiores cantores do Brasil foi mesmo o Vicente Celestino, 

e ele cantando “O Ébrio”, então! Hoje teria aí o Agnaldo Rayol, 

mais ou menos no mesmo campo; ele inclusive gravou algumas 

coisas do Vicente Celestino. Quando eu já era jovem, eu ia mais 

para Teresina. À noite, tinha o baile no clube que a gente freqüen-

tava. Foi quando surgiram os Beatles, e o iê-iê-iê tomou conta do 

Brasil todo. Eu já ouvia alguma coisa de bossa nova, minha irmã 

mais velha gostava. Eu me lembro quando ela levou um disco do 

Jorge Ben, o Chove Chuva, música que fez muito sucesso naque-

la época. Mas, depois dos Beatles e do Roberto Carlos, os clubes 

passaram a ter a predominância mesmo do ritmo do iê-iê-iê. E aí 

nós formamos um grupo lá no Piauí, Os Brasinhas, e a introdução 

da banda era uma das músicas dos Beatles, “Day Tripper”. O bai-

le, o colégio, a pracinha, tudo envolvia a paquera. Você andava 

na praça, as mulheres giravam 

em uma direção e os homens 

em uma outra. Isso tanto em 

União quanto em Teresina. 

Claro que hoje isso não existe 

mais. Mas naquela época era 

isso. A gente fi cava rodando, 

roçava o braço um no outro e 

aí, dependendo do clima, se 

a garota desse luz alta, a gente 

encostava. Começava a con-

versar e, às vezes, rolava. En-

tão íamos pro baile!

Antônio

Antônio Saraiva da Rocha nasceu em 30 de julho de 1949, 

em União (PI). É economista.

ANTÔNIO SARAIVA COM SEU FILHO, S.D.
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Joaquim

Cartão e crédito para todos

Começamos a organizar os moradores, com dezenas de caminha-

das e passeatas. O grande desafi o no bairro Palmeiras, em Fortaleza 

(CE), era urbanizar a vida de 30 mil pessoas. O problema é que a ur-

banização deveria trazer opções de geração de renda. Pois quando 

conseguimos urbanizar o bairro, ao fi nal de sete anos, em janeiro 

de 1997, boa parte dos moradores começou a vender seus barra-

cos para morar em outras favelas. Porque eles não podiam pagar as 

taxas de água, luz, telefone, IPTU... Após um ano discutindo qual 

seria a solução, defi nimos: “Temos que produzir e comprar nossos 

produtos.” Foram mais de 40 assembléias populares, e a idéia do 

Banco Palmas, o DNA dele veio de uma mulher muito simples do 

povo. Ela disse: “Ah, a gente não podia ter aqui aqueles cartões, que 

o povo compra?” Ela matou a charada da economia. Precisávamos 

de um instrumento, o cartão de crédito, uma coisa concreta para 

todos que compravam ali e para emprestar para as pessoas produ-

zirem. Para isso, criamos o Banco Palmas, em homenagem ao bair-

ro. A gente “aperreou” uma ONG e eles emprestaram 2 mil reais 

para criá-lo. Lançamos em 20 de janeiro de 1998. Fizemos cinco 

cheques. A imprensa fi lmou a entrega do cheque e o dinheiro 

acabou. O banco quebrou no primeiro dia, amanheceu liso. Tí-

nhamos o cartão de crédito e uns reais para emprestar. 

Dinheiro: pouca oferta, muita procura

Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela consome em 

geral, verá que há uma fortuna circulando. O dinheiro para isso 

pode ser de esmola, do Bolsa Família, do trabalho ou de qualquer 

outra fonte. Tem, por exemplo,  ali, no Conjunto Palmeiras, mais 

de 3 milhões de reais. O dinheiro existe, o problema é que não fi ca 

na comunidade. A preocupação não é com o dinheiro que entra, é 

com o que sai, e a moeda social é isso. Então, o morador no bairro 

compra mais barato com Palmas, o dinheiro fi ca circulando como 

espiral na comunidade e é isso que gera renda.Ce
ar

á

BALCÃO DE ATENDIMENTO DO BANCO PALMAS. FORTALEZA (CE), 2005

João Joaquim de Melo Neto Segundo nasceu em 6 de abril de 1964, em 

Recife (PE). Ex-seminarista, é empreendedor social. Vive no Ceará e 

trabalha com economia solidária em 13 comunidades do Nordeste e 

do Centro-Oeste.



Aldo

Aldo da Cunha Rebouças nasceu em 5 de agosto de 1937, em Icapuí 

(CE). É geólogo e um dos maiores especialistas brasileiros na questão 

hídrica. 

Bombear a água todo dia

Era difícil entender o velho; era muito bravo conosco. Uma vez 

levei uma surra porque cheguei molhado em casa. Ele disse: 

“Tomou banho na Rombada.” Rombada era um riacho que pas-

sava na frente da praia, a gente chamava Rombada. Ele me lar-

gou o cinturão. Mamãe era daquelas de colocar panos mornos 

em tudo o que dizia respeito aos fi lhos. Desde criança a ques-

tão da água me chamou a atenção. Para o banho, tínhamos que 

bombear água. Enquanto bombeava, tinha água; quando parava 

a bomba, não tinha água. Então, tomava banho com a bomba 

funcionando, era bomba manual. Ia todo mundo à praia, quan-

do voltava tinha que puxar as bombas para fazer a água circular 

na casa. A casa tinha duas caixas d’água em cima, água dos ba-

nheiros. E foi papai quem fez essa casa em 1935, e já modernís-

sima. Nessa época, já tinha o problema de escassez da água. 

Não sou peixe, mas vivo nas tuas águas.

ALDO DA CUNHA REBOUÇAS, DURANTE 
ESTADA NA FRANÇA PARA CURSAR 
O MESTRADO NA UNIVERSITÈ DU 
STRASBOURG. PARIS (FRA), DÉCADA DE 70
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Odaísa de Pontes Galvão nasceu em 25 de outubro de 1945, em Ma-

manguape, perto de João Pessoa (PB). Mudou-se para o Rio Grande 

do Norte após se casar. Trabalhou a vida inteira como costureira. 

Mais sobre o boi

É um dos mais típicos folguedos po-
pulares. A variação de nomes decorre 
das peculiaridades regionais e depende 
também da variação de elementos fi gu-
rantes nas apresentações. Em síntese, é 
uma representação da captura (roubo), 
morte, ressurreição e batismo do boi. É 
também chamado de bumba-meu-boi, 
boi-surubim, boi-zumbi ou boi-janeiro.

Odaísa 

Boi-de-reis até morrer

Minha mãe era muito trabalhadeira. Aprendi muito com ela, 

tanto o boi-de-reis como outras coisas. Onde a gente morava 

não tinha luz. A gente ia com um candeeiro na mão, ajudando 

com balaio de cocada e de bolo. O boi nessa época não era co-

migo, mas sei que meu boi canta assim: “Na chegada dessa casa, 

levantamos a bandeira. Na chegada dessa casa, levantamos a 

bandeira. Viva a honra dessa casa, a cultura brasileira. Viva a 

honra dessa casa, a cultura brasileira.” E levava até o fi m como 

eu levo hoje. Depois, casei e fui conhecer de perto esse negócio 

de boi. Vim para o Rio Grande do Norte e comecei a ver o fi gu-

rino como era. Meu marido dizia: “Você vai fazer o fi gurino do 

boi.” “E eu sei?” Ele disse: “Sabe sim, você sabe costurar, então, 

vai fazer o fi gurino todo.” Ele comprava fazenda, todo o preparo 

e até hoje eu costuro − há 30 anos o fi gurino é feito por mim. Ele 

morreu com 73 anos e hoje eu estou com 62. Deixou três fi lhos 

e a gente continua nosso trabalho no boi-de-reis, até morrer. 

Ele também me colocou para brincar, pois eu só fazia as roupas. 

Ele disse: “Você tem que brincar também para ver os defeitos 

e tal.” A gente trabalha unido, os grupos do folclore são bem 

unidos. Só tive uma decepção muito grande no tempo em que 

meu marido morreu. Tinha aluno que queria que eu acabasse o 

boi e entregasse a coroa dos reis para eles. Eu disse: “Não, não 

vou dar. Vocês aprenderam a teoria dele, não vou dar a coroa de 

jeito nenhum.” Eles foram, fi zeram o fi gurino e brincam com 

as nossas músicas, nossas loas. Eu disse: “Vocês podem brin-

car com as loas de vocês, mas do meu marido não.” Ele era um 

historiador. Todas as 150 músicas eram dele. Não sabia ler nem 

escrever, era analfabeto. Mas, com o dom que Deus deu a ele, 

fez tudo. Tem até CD.R
io
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Mestre Marcos

Marcos Antonio Gomes de Carvalho nasceu em 11 de novembro de 

1954, em Canguaretama (RN). É mestre de capoeira angola. É mestre 

da Ação Griô Nacional (programa de valorização do saber popular 

vindo da tradição oral).

Bebendo na fonte

Meus primeiros contatos com a capoeira angola foram através de 

um livro. Depois, com um disco do Mestre Pastinha, um vinil. A 

gente ia exercitando os toques e tentando entender que diferença 

tinha a capoeira regional da capoeira angola. Comecei a viajar para 

Salvador, para tentar conhecer o mestre de capoeira que iria me 

ensinar muito sobre a vida. Era uma fi gura fantástica. Conheci já 

cego, no fi nal da vida, mas foi quem me trouxe a luz: Mestre Pas-

tinha, Vicente Ferreira Pastinha. Perguntei sobre ele no Pelouri-

nho. Quando cheguei no número indicado, fui entrando. Logo nos 

primeiros quartos, estava aquele velhinho, de cabeça branca, num 

banquinho tosco de madeira antiga. Na mesa ao lado, uma baiana 

mexendo uma massa de acarajé. Me apresentei e ela respondeu: 

“Já chegou mais um aproveitador para usar, usufruir, roubar o que 

o Pastinha conhece. Depois sai por aí, faz disco, faz livro, diz que 

é capoeira, e que aprendeu com Mestre Pastinha, e o Mestre Pas-

tinha continua aqui na miséria. Eu que o sustento em cima de um 

tabuleiro de acarajé.” Dona Nice Romelia passou a viver com Mes-

tre Pastinha quando ele começou a cegar. Ela tinha banca de aca-

rajé embaixo da academia, que é o Centro Esportivo de Capoeira, 

que ele fundou. Eu caí em pranto, soluçando mesmo, ao ver uma 

pessoa que era referência muito forte naquela situação. Daí, ela 

pediu cem cruzeiros a hora para falar com Mestre Pastinha. Res-

pondi: “Senhora, eu tenho dinheiro para pagar o preço 

que está cobrando. Depois, vou para casa a pé, de ca-

rona, faço qualquer coisa. Mas eu queria só conhecer o 

Mestre Pastinha, e estou vendo que é ele que está aqui.” 

Isso entre choro e fala. Ela se assustou e permitiu que eu 

pedisse a bênção a ele. O mestre bateu no banco e falou: 

“O senhor gosta de capoeira?” Respondi que sim. Ele 

falou bastante. Perguntei se precisava pagar e ele disse 

que não. Dona Nice fi cou calada. Foi um momento mui-

to especial para minha vida. Perguntei se podia voltar e 

ele disse: “O senhor venha quando quiser.”

“Iê Bahia, minha Bahia, 
capital do Salvador. 

Quem não conhece a capoeira
 não lhe dá o seu valor. 
Todos podem aprender, 

general e também doutor.” 

Mestre Pastinha
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“E aí comecei a sentir os versos”

Muitos cantadores tiveram o privilégio de ser coisa de pai para fi -

lho, mas na minha família nunca houve cantador de viola. Meu avô 

me infl uenciou, pois foi promotor de cantorias. Eram duas canto-

rias por ano, na casa dele: na véspera de São José e no Dia de Todos 

os Santos, em março e novembro. Os cantadores chegavam três 

dias antes da cantoria. E aí comecei a sentir os primeiros versos. 

Eles me explicavam como se fazia uma sextilha, como era a toada 

gemedeira, embolada, galope à beira-mar. Quando completei seis 

anos de idade, meu pai me mandou estudar na cidade. Meu pai dis-

se que me pegaria de volta e aí contratava uma professora. Contra-

tou a Josefa, a Zefa. Era nossa parente, muito ligadona no mundo 

da cantoria. Aí começou a infl uência dos grandes cantadores, fui 

cantando, fazendo as primeiras estrofes com dez anos de idade. 

Com 15 anos já estava pronto para entrar na viola. 

O repente é assim

Quando o ambiente é propício, o cantador começa a cantar em 

sextilha e tem sempre um motivo. No primeiro baião de viola, 

que é a primeira etapa, sempre em sextilhas, a dupla de repen-

tistas começa a falar o que está acontecendo. Isso é na cantoria 

tradicional, mas hoje estão usando um outro esquema. O cantor 

já está levando o show pronto. A turma mais nova está trazendo a 

coisa pronta, para impressionar. Acho isso um crime. O público 

é o mais divino que se tem que respeitar. O povo acha que estão 

cantando de improviso. O repentismo é o seguimento do cor-

del, que teve muita importância na cultura do povo do Nordeste. 

Lampião, Padre Cícero, tinham passado batidos na história. Ge-

túlio Vargas, malandro, dava dinheiro para os cantadores se eles 

levantassem a bola dele. Lucas da Feira foi um cangaceiro muito 

pior que Lampião. Nasceu em Feira de Santana, na Bahia. Mas 

a Bahia não se preocupou. O Capitão Lamarca arrebentou-se no 

sertão da Bahia. Cadê?! Se tivesse morrido em Pernambuco, na 

Paraíba, no Ceará, talvez tivesse sido até canonizado... 

Sebastião Marinho da Silva nasceu em 10 de março de 1948, em Solânea 

(PB). É repentista e presidente-fundador da União dos Cantadores, Repen-

tistas e Apologistas do Nordeste (Ucran). 

Sebastião
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Hércia

“Eu não vi o Halley”

Lembro de muita coisa da infância em Itabaiana. No carnaval, 

faziam uma cera, uma coisa pequena, com água perfumada. 

Chamava-se laranjinha. À tarde íamos para a calçada, o comér-

cio fechava, o nosso passeio era ali. Umas pessoas jogavam nas 

outras, jogavam as laranjinhas. A laranjinha arrebentava e per-

fumava, a água era perfumada. O carnaval era somente isso. E 

me lembro também da primeira vez que vi um carro alegórico. 

Vinha em uma carroça baixa e, em cima, uma moça muito bo-

nita, dentro de uma meia-lua. A moça tinha os cabelos soltos, 

vestida de azul. Essa lua eu vi por muitos anos, a beleza daquela 

meia-lua da moça. Na época, sem eletricidade, a rua era escu-

ra. E na minha infância, na minha visão, a rua era larga, o cal-

çamento não era de paralelepípedo, mas de pedras desiguais, 

de uma grande beleza. Teve um dia que passou um cometa. De 

madrugada meus pais acordaram, mais muita gente, pra ver o 

cometa. Falavam que era uma estrela com cauda, não sei o ano. 

Depois soube que era o cometa Halley. Mas eu não vi, os meus 

pais não me acordaram, era muito pequena ainda. 

Cabeleira 

luminosa

Quando se fala em cometa, o Halley, 
sem dúvida, é o que sempre vem à nos-
sa cabeça. Quem estava vivo para vê-lo 
em 1910 certamente foi mais feliz do 
que a geração que tanto esperou por 
ele em 1986, quando o cometa passou 
discretamente a 63 milhões de qui-
lômetros da Terra. Em 1910, o Halley 
passou a 22,55 milhões de quilômetros 
daqui. Era tão mais nítido e real que as 
pessoas até temiam que sua caudalosa 
cauda de 100 milhões de quilômetros 
pudesse despejar gases venenosos so-
bre a face da Terra. 

Hércia Marinho Silva nasceu em 11 de agosto de 1907, 

em Itabaiana (PB). Foi professora.
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A descoberta do maracatu 

Botei na cabeça de acompanhar maracatu. Mas minha mãe 

não me deixava sair. Um dia teve um maracatu distante da 

minha casa. Fui dormir. Acordei na faixa de 10 horas da noi-

te, a casa inteira dormindo. Abri a porta, fui ver o maracatu. 

Quando chego lá, estavam dois mestres sambando. Cheguei 

entre um e outro e fi quei. Só saí quando terminaram, de 

manhã. De um, sabia tudinho o que tinha cantado. Decorei 

no juízo. Fui embora para casa. Quando cheguei, estava tudo 

“brabo”, me procurando. Fiquei com aquilo no juízo: “Eu 

sei cantar o maracatu.” Aí teve outro, naquela tarde. Nin-

guém nunca tinha me visto cantar. Eu disse: “Olha, eu canto 

maracatu.” E a turma: “Mas tu canta nada, rapaz. Tu nunca 

viste maracatu, pirralho. E como é que tu canta maracatu?” 

Aí vai, botaram um tamborete, subi, eu era pequeno. Subi e cantei 

o que eu decorei do cara, cantei tudinho o maracatu. A turma caiu 

em cima: “Tem um menino sambando maracatu, e logo na rua.” 

O bicho pegou. Saí brincando em todos os maracatus: pa, pa, pa. 

Mas teve um de eu chegar e fi car. É nesse que eu estou até hoje. 

Tem coisa que tranca a gente

Um dia que fui a um colégio, um cara disse: “Zé Duda, aqui tem 

um menino que canta maracatu.” O menino fi cou em pé e fe-

chou de gente em cima dele. Pegou o apito, eu puxei de frente, 

ele me acompanhou. Disseram: “Zé Duda, canta um sambinha 

dando lapada.” O menino me olhou, me passou um carão tris-

te: “Zé Duda, não é assim que se faz, porque você não começou 

assim. Você começou escutando os outros e levando uma cipoa-

dinha. Não pode dar nos outros assim, não.” Bati um papo com 

ele, cantou lá um samba. Quando terminou, fi cou me dizendo: 

“Zé Duda, gostei muito de você.” Agarrado comigo, mesma coi-

sa que fosse um fi lho meu. Aquilo me trancou, me trancou de eu 

não poder falar. Fiquei com lágrimas nos olhos.

José Bernardo Pessoa, o Zé Duda, nasceu em 5 de março de 1939, em 

Buenos Aires (PE). É mestre do maracatu rural Estrela de Ouro de 

Aliança. É mestre da Ação Griô Nacional (programa de valorização 

do saber popular vindo da tradição oral). 

Mestre Zé Duda

Mamãe fez uma 
promessa para eu 
deixar de sambar.

Abalando todo mundo, 
conquistando o 

pessoal.

Ralando o joelho pelo 
chão, só para me 

atrapalhar.

Quando ela foi no altar 
chorando e acendendo 

vela,

E o santo foi, gritou: 
‘Velha, deixe seu fi lho 

vadiar.’
Mestre Zé DudaPe
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MARACATU RURAL ESTRELA DE OURO. ALIANÇA (PE), S.D.



Paulo

Paulo Reglus Neves Freire, Paulo Freire, nasceu em 19 de setembro 

de 1921, em Recife (PE). Educador considerado um dos pensadores 

mais notáveis na história da pedagogia mundial, infl uenciou o mo-

vimento chamado Pedagogia Crítica. Faleceu em 2 de maio de 1997.  

Educando-se no mundo

Fiz um exame chamado admissão, entrei no primeiro ano gi-

nasial com 16 anos de idade, exatamente quando colegas meus 

estavam entrando na faculdade. Minha escolaridade foi tardia. 

Mas aprendi muitas coisas fora da escola. E apesar da escola. Eu 

não estava me escolarizando na escola, estava me educando no 

mundo. Mas havia difi culdade para eu estudar. Estudei no giná-

sio em Pernambuco, uma coisa muito séria. Quando terminei o 

primeiro ano de ginásio, fi quei na iminência de não ter o segun-

do ano. Então, minha mãe procurava, com grande ternura, uma 

escola privada que me desse bolsa de estudos. Voltava triste, não 

tinha encontrado. Um dia voltou feliz. Havia visto uma grande 

placa: Ginásio Oswaldo Cruz. Entrou e falou com o diretor que, 

por coincidência, é o pai da minha segunda mulher, pai da Nita 

- ela tinha quatro anos naquele tempo. E de quem fui professor 

depois. O diretor disse: “Está bem, se o seu fi lho for 

estudioso, não tem problema, dou o estudo a ele.” 

Tenho uma grande dívida, quero um enorme bem a 

ele. Estudei lá do então segundo ano do ginásio até 

o último ano do curso chamado pré-jurídico. Ter-

minei fazendo o curso de Direito. Nunca mais parei 

de gostar de estudar. Mas o gosto não era pela ad-

vocacia. Descobri logo na primeira causa: um jovem 

dentista comprou um equipamento dentário, não 

podia pagar. Eu era advogado do credor. Chamei-o 

ao meu escritório, era da minha idade: “Não pos-

so pagar e o senhor não vai poder me acionar, não pode tomar 

meus instrumentos de trabalho.” A lei não permitia realmente. 

“Nem tampouco minha fi lhinha. Mas os meus móveis o senhor 

pode tomar.” Deixei de ser advogado naquele dia. Eu disse para 

ele: “Olhe, vá para casa, passe no mínimo 15 dias em paz, com 

sua mulher, daqui a 15 dias vou devolver essa causa. O seu cre-

dor vai ter mais uma semana para arranjar outro advogado, aí vai 

aperrear de novo.” E me dediquei exclusivamente à pedagogia. 

PAULO FREIRE USA CHAPÉU DE COURO, TÍPICO DO 
NORDESTINO BRASILEIRO. ANGICOS (RN), S.D. 
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Seis pneus cheios e um coração vazio.

Suzane

A galinha cobaia

Na faculdade, comecei a me envolver com trabalho em favelas, e 

já tinha vontade de ir para outro canto, fazer Saúde Pública mes-

mo. Eu me formei com 21, saí do Rio Grande do Sul com 25, fui 

morar em Olinda, na Favela de Cabogato. Lá no Sul estava bem 

na minha profi ssão, tinha meu carro, todo o conforto. Abando-

nei minha família, e isso foi duro. Hoje, se meu fi lho fi zer isso, 

acho que morro. Não sei como tive coragem, mas valeu a pena. 

Na hora de sair, há um ideal, e a realidade choca. Éramos qua-

tro moças e um rapaz, e fomos morar 

em uma casa de taipa. Com as chuvas, 

ela quase caiu na nossa cabeça. Banho 

era de torneira. Eu não era acostumada 

a pisar na terra, e tinha que andar de 

sandália, não agüentava o calor, ha-

via muita lama. Terra, para mim, era 

algo contaminado. Quando a casa caiu 

mesmo, cada um fi cou em uma famí-

lia. Começamos a procurar onde atu-

ar, e me interessava muito o trabalho 

como agente comunitário de saúde. 

Para começar, quis mostrar os órgãos 

do corpo humano. Peguei uma galinha, juntei as mulheres e fui 

apontando: o fígado da galinha, a moela, que era o estômago, o 

pulmão... Até as cores são semelhantes! Depois que eles enten-

deram tudo, a gente fez uma galinhada. Foi uma festa! 

Suzane Brust nasceu em 30 de outubro de 1959, em Ijuí (RS). É 

formada em Enfermagem em São Leopoldo, com pós-graduação 

em Saúde Pública em Porto Alegre. Mudou-se para Olinda, onde 

trabalha como agente comunitária.

SUZANE BRUST (AO CENTRO) E A EQUIPE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE 
OLINDA (PE), 1996



Vanete

Vanete Almeida nasceu em 21 de junho de 

1943, na comunidade rural Cachoeira, 

em Custódia (PE). Fundou, nos anos 90, 

a Rede LAC – Rede de Mulheres Rurais da 

América Latina e Caribe.

Mulheres do campo, uni-vos!

Não sei quase nada da história das minhas famílias. A mãe da 

minha mãe eu conheci. Estava sempre vestida de preto porque 

era viúva – acho que naquele tempo era assim. Os netos a cha-

mávamos de Mãe Preta. Uma tia e ela que me criaram. Com 14 

ou 15 anos, conheci uma freira e comecei a ajudá-la na distri-

buição de comida aos pobres. Percebi a situação da periferia da 

cidade e entrei nisso cada vez mais. No campo, a situação era 

pior, e fi z uma campanha para essas pessoas que moravam lon-

ge da cidade, tinham uma estrada de terra ruim, transporte uma 

vez por semana, não tinham luz nem água. Sentia aquela vonta-

de e aquele compromisso de estar com eles e comecei esse tra-

balho. Estudei a reforma agrária e o sindicalismo. Levava o que 

eles precisavam em termos de conhecimento. Mas percebi que 

fazia reuniões com 200 pessoas e só via homens. Onde estavam 

as mulheres rurais? Comecei a me inquietar e a procurar por 

elas. Marcava encontros coletivos e conversávamos sobre o que 

elas quisessem: fi lhos, fome, trabalho. Não sei de onde vinha a 

inspiração, escutava as histórias e ajudava-as a falar. Chamáva-

mos de Encontro Molhado: só lágrimas e dor.

Uma rede rural 

feminina

Vanete Almeida é uma das 25 mil mu-
lheres atualmente integrantes da Rede 
de Mulheres Rurais da América Latina 
e Caribe (Rede LAC), que nasceu no V 
Encontro Feminista Latino-Americano e 
do Caribe, realizado em 1990, em San 
Bernardo, Argentina. A rede reúne cer-
ca de cem organizações, que articulam 
diferentes movimentos e grupos de mu-
lheres rurais do continente para apoiar 
e participar de denúncias, construir e 
encaminhar reivindicações e proposi-
ções. A Rede LAC presta e busca soli-
dariedade entre as mulheres que lutam 
contra a exploração e a injustiça social. 

ACIMA: A FAMÍLIA DE VANETE ALMEIDA. CUSTÓDIA (PE), 1949. ABAIXO: REUNIÃO DE MULHERES DA REDE LAC. S.D.

77



Vicentina Dalva Lyra de Castro nasceu em 18 de novembro de 1971, 

em Penedo (AL) . É professora de artes.

Vicentina Dalva

As águas do Velho Chico

Tive o privilégio de ter muitas mães: a Baunga, que tra-

balhou em minha casa desde antes de eu nascer; minha 

madrinha, que também foi muito presente em minha 

vida, e minha mãe. Hoje, a Baunga continua na família, 

e é uma avó muito dedicada para os meus fi lhos. Tenho 

cinco irmãos, duas mulheres e três homens. A Baunga, 

desde pequena, cantava e me ensinava o coco. Passei a 

infância em vários lugares, pois meu pai viajava muito 

pelo Estado de Alagoas como técnico agrícola. Passei 

um tempo em Penedo, depois em Pindorama, mas 

a maior parte da infância foi em Piaçabuçu, onde 

meu pai comprou um terreno em uma ilha. A gente 

ia sempre no fi m de semana e as festas de família 

eram todas lá. Tinha uma casa sem nada de espe-

cial, mas a ilha foi muito importante. É a parte 

que mais lembro. Todo fi m de ano tinha festa 

na ilha. Meus avós tiveram 13 fi lhos e reuniam 

todo mundo numa festa enorme. Imaginem 13 fi lhos e 

cada um com mais uns fi lhos. A gente virava o ano lá. Não tinha 

eletricidade, mas a festa era muito boa, com lampiões, cande-

eiro... Lembro que todo dia tinha que dar banho nos porcos. A 

mangueira servia para lavar os porcos, e a gente acabava se la-

vando junto também. E tinha o rio que era um desafi o... Cres-

ci tomando banho nesse rio e minha relação com ele é muito 

forte. Mas me pergunto até quando vamos poder nadar nele. A 

mudança do Rio São Francisco começa pela falta das cheias pe-

riódicas que alteraram o cultivo do arroz e a criação do camarão, 

da manjuba. A água é muito infl uente na minha vida. Não con-

sigo fi car longe, por isso moro na beira do rio.Al
ag
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LAVADEIRAS NO RIO SÃO FRANCISCO. PIAÇABUÇU (AL), 2007



Seu Domingos

O causo da navalha

Já fui barbeiro e fi z serenata. Escrevi a autobiografi a A Saga de 

um Caipira. Meu pai trabalhava em barbearia e cuidava da roça 

também. Hoje toco acordeão, um tipo de sanfona, e conto cau-

sos. Na roça, era plantar um milho, um feijão, cultivar a terra, 

dali a gente tirava o sustento. Domingo é sempre dia de des-

canso, mas era o dia em que eu mais trabalhava. No meu tempo 

de barbeiro, no domingo o pessoal procurava o barbeiro para 

cortar o cabelo e tirar a barba. Às vezes, tocava um forró no bai-

le, na noite de sábado, e eu era obrigado a trabalhar o domingo 

inteiro com sono. Vou contar um causo, daqueles “acredite se 

quiser”. Certa vez, estava tirando a barba de um freguês, uma 

barba muito cheia, rosto grande, a pele muito sensível. Era 

preciso uma navalha bem afi ada, porque ele ia reclamar com 

certeza. Acontece que eu, já sabendo disso, tratei de ensaboar 

muito direitinho, demoradamente, na esperança de amolecer 

mais para não judiar do cliente. Amolei a navalha direitinho. 

Na época não tinha os recursos de hoje. Hoje é fácil tirar uma 

barba, existe a lâmina, tem o barbeador elétrico, tudo facilita a 

vida do barbeiro. Pois bem. Quando peguei a navalha, que apa-

rei a costeleta, que puxei a navalha até o queixo, ele estava co-

chilando e se distraiu... E, naquele momento, soltou um peido 

no salão. Veja só a situação. E não foi um peido qualquer, não, 

assustou até quem estava ali na barbearia esperando para cortar 

o cabelo. Eu, inocentemente, achei de perguntar para o clien-

te se queria que eu trocasse de navalha, pois aquela podia estar 

cega, e o cliente naturalmente me respondeu: “Não, o senhor 

pode tirar, pode continuar com essa navalha de peidar mesmo, 

porque pode ser que o senhor bote em mim uma outra pior, e eu 

me borro na sua cadeira...” E esse foi o caso mais singular que 

aconteceu na barbearia. Quem não quiser acreditar tem toda a 

liberdade de discordar.

Domingos da Fonseca Sobrinho nasceu em 6 de julho de 1943, em Coru-

ripe da Cal, povoado próximo a Palmeira dos Índios (AL). É funcionário 

aposentado dos Correios. É Mestre da Ação Griô Nacional (programa de 

valorização do saber popular vindo da tradição oral).   

SEU DOMINGOS ENTRE PARTICIPANTES DO ENCONTRO 
REGIONAL DA AÇÃO GRIÔ. PIAÇABUÇU (AL), 2007
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José Gileno do 

Nascimento nasceu em 

13 de maio de 1944, em 

Campo do Brito (SE). 

Trabalha há mais de 

40 anos num dos mais 

antigos restaurantes de 

Santos (SP): o Almeida.

Roçado de enxada e de quermesses 

Campo do Brito é uma cidadezinha pequena. Quando eu era 

criança, quase não tinha carro, tinha duas bicicletas velhas pelo 

meio da rua. Nós morávamos num sítio encostado à cidade. Era 

uma casa grande de madeira. Naquele tempo, nós trabalháva-

mos na roça; meu pai tinha meia fazendinha, cheia de gado. Eu 

não posso nem lembrar que dá saudade. Bem cedo, corria todo 

mundo com aquela enxada para abrir aquelas covas para plantar 

feijão e milho. Tinha sempre 14, 15 pessoas trabalhando.

De noite, nós íamos para a cidade. Quando escurecia, as lu-

zes, que vinham de um gerador, se acendiam. Às 22 horas, três 

sinais soavam de 15 em 15 minutos. Aí dava tempo para você 

correr e ir para casa antes que as luzes se apagassem. 

Na época, as festas eram a quermesse, o reisado, leilões e no-

venas. Durante a Quaresma, tinha procissão em nome de algum 

santo. Fazíamos a reza, a missa às 20 horas e, ao fi nal, as pessoas 

pegavam a imagem do santo e, em procissão, deixavam em uma 

casa por dia. Cada propriedade tinha uma mesinha de fora, com 

umas velinhas e um jarrinho de fl or para receber o santo. Du-

rava sete semanas. Era lindo de morrer.

De pau-de-arara para Santos

Quando saí de Campo do Brito, escutava falar muito em Santos, 

porque meu irmão já estava aqui. Peguei o pau-de-arara, vinham 

35 pessoas de cada vez. Ninguém dormia na cidade, era uma festa 

a saída daquele pau-de-arara. Tomei emprestada do vizinho uma 

mala pequena de madeira forrada de papel, enchi de roupa, en-

fi ei dentro de um saco e lá fui eu. Quando parava nos postos para 

abastecer, metade dormia em cima do caminhão e metade, em-

baixo. Eu achava a viagem tão boa, durou 18 dias.

Quando chovia e formava aquelas ladeiras de 

barro, tinha que descer todo mundo e ir a pé por 

dentro do mato enquanto o caminhão subia a 

lama. Quando eu cheguei aqui no pé do morro, 

em Santos, quis voltar. 

José Gileno
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Evando
Evando dos Santos nasceu em 18 de junho de 1960, em Aquidabã 

(SE). É ex-pedreiro e criador da Biblioteca Comunitária Tobias Bar-

reto, no bairro Vila da Penha, no Rio de Janeiro (RJ).

Enciclopédia de célebres desconhecidos

Morar em Aquidabã era interessante. Cidade pacata, vive até 

hoje de pecuária, plantação de algodão e farinha de mandioca. 

Ficávamos três dias na roça, plantando, limpando e cuidando 

das vacas com meu avô, uma fi gura de proa. Nossas brincadeiras 

eram pular fogueira, cantar cantigas de roda, fazer brinquedos 

de barro. Boi, casa, cavalo... Jogávamos muita bola e tomávamos 

banho de tanque. E meu avô tinha um sítio na cidade, um “po-

voadozinho” que tinha vaquinhas, cavalos. Até os dez anos, era 

uma aventura na roça. E o que eu gostava mesmo era de ouvir 

as pessoas de idade contando histórias. Toda tardinha eu ia na 

casa do Josias Caranguejo. Ele falava do Lampião, contou que 

entrou duas vezes na minha cidade... Não fui à escola, não pude 

ir. Ia cortar junco com minha prima Deusuita. E aí não estu-

dei. Já adolescente, eu ia para a feira de Aquidabã ouvir cordéis. 

Como era bonito. Cheguei a ter 300 cordéis, mas ainda não sa-

bia ler. Era só para ter, olhar as fi guras. 

Tenho muito sonho... Quero, por exemplo, ir para a zona 

rural. Colher canto de pássaros, nome de pessoas, de árvores, 

tudo na linguagem popular. Nada a ver com Graciliano Ramos 

ou Silvio Romero. Coisa popular mesmo. Chegar, sentar, fi car 

horas conversando com o caboclo. Criar uma enciclopédia rural 

de pessoas importantes e desconhecidas. 

A biblioteca 

é do povo!

Já morando no Rio de Janeiro, Evando 
abandonou a carreira de pedreiro para 
se dedicar a um de seus sonhos. Sua 
paixão pelas histórias o fez montar 
uma biblioteca comunitária que deu 
acesso aos livros, sem burocracia e 
datas de entrega. Esse sonho começou 
quando Evando foi consertar um vaza-
mento na casa da Dona Benedita e lá 
achou 50 livros que seriam doados ou 
jogados fora. De ônibus, levou-os para 
casa e não parou mais de juntar e or-
ganizar as obras recebidas. No bairro 
da Penha, a casa em que mora virou a 
base comunitária da biblioteca. Evando 
acredita que, assim, os livros cumprem 
seu papel de fazer o conhecimento cir-
cular. Sua iniciativa inspirou a criação 
de várias bibliotecas comunitárias no 
Estado do Rio de Janeiro. 
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Dona Julinha

O descobrimento de Porto Seguro

Quando era criança, Porto Seguro era uma tapera. Não tinha 

água, nem luz, e a região era uma areia solta. Não tinha nada, 

nada. Era um atraso terrível em relação a essa grandeza imensa 

que estamos vivendo hoje. Tive a primeira lanchonete daqui. O 

posto de gasolina começou ali. A gente vendendo combustível 

naqueles tambores em que vinham gasolina, querosene etc. E 

havia uma casinha de tábua bem pequena, onde só cabia o meu 

marido para não tomar o sol do dia. Começamos assim. Para 

montar a lanchonete e atender bem o povo, foi preciso man-

dar um funcionário fazer um curso perto de Salvador. Ninguém 

sabia fazer um sanduíche, um suco, nada mesmo. E chamou a 

atenção na minha terra, abafou mesmo. Era tanto movimen-

to que a gente guardava dinheiro no saco e na lata para contar 

quando tivesse tempo. Não tinha turismo organizado, não tinha 

nada, éramos só nós. O turismo estava começando em 1977... 

A sobrevivência nossa está no turismo, pois já sofremos mui-

to naquele tempo do atraso de Porto Seguro, era triste. Hoje, 

não tem mais. No Ar-

raial d’Ajuda não tem 

ninguém pobre mais. 

Antes, a maioria vivia de 

vender mangaba, caju e 

vassoura de ramo. Agora 

tudo mudou. E aqui em 

Porto Seguro nada se faz 

sem a minha presença: 

de um velório ao ani-

versário de um aninho, 

tudo é comigo. 

Maria Júlia Monteiro Dias nasceu em 1º de julho de 1934, em Porto 

Seguro (BA). Carismática, ela é ótima declamadora de poesia, orga-

nizadora de festas e apaixonada por Campari.
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Fé em Deus e pé na tábua.

A iniciação no candomblé

Meu pai fi cou doente e, um dia, tomando conta dele, vi uma 

cena. Comecei a gritar e a família o levou para o hospital. Fi-

quei muitos dias sem dormir. Ele, fi nalmente, foi embora. Dias 

depois, tinha a impressão que em todos os lugares ele estava 

em pé, olhando, o que me levou a um estado terrível. Come-

cei a tomar remédio, fui para psiquiatra e sempre aquela visão. 

Fui para a igreja e não deu certo... Fiquei tão mal que quase fui 

atropelada. A sorte foi uma mão muito forte que me segurou. 

Quando olhei, era um monge do Ceilão. A cabeça toda raspada e 

aquela roupa cor de laranja... Falava inglês misturado com por-

tuguês... Me levou para um templo zen-budista. Comecei a fa-

zer meditação, mas a visão continuava. Eu disse: “Não vou mais 

nesse templo, não quero ver essa fi gura do meu pai.” Alguém 

falou: “Ela não tem doença, tem que tratar de outra forma.” Foi 

quando o pai-de-santo Balbino Daniel de Paula, Obaraí, da casa 

de candomblé do Ilê Axé Opô Afonjá, passou no Rio e me trouxe 

para a iniciação. Então, o que foi que aconteceu? Por um pro-

cesso todo especial, quando acordei era outra pessoa. Tranqüi-

la, calma... Foi a transformação... Depois que me mudei para a 

Bahia e descobri o candomblé, não voltei mais.

 

Dona cici
Nancy de Souza nasceu em 2 de novembro de 1939, no Rio de Ja-

neiro (RJ). É educadora, contadora de histórias e consultora da 

Fundação Pierre Verger, em Salvador (BA). É mestre da Ação Griô 

Nacional (programa de valorização do saber popular vindo da 

tradição oral).
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Cooperativa 

de Catadores 

de Material 

Reciclável

Não existem dados nacionais sobre o 
preço pago aos catadores de materiais 
recicláveis. Entretanto, a Cempre (Com-
promisso Empresarial para Reciclagem), 
associação de empresários dedicada à 
promoção da reciclagem, ressalta que 
a variação do custo das mercadorias 
acompanha a do dólar. Os catadores 
começaram a aprender que existe re-
lação entre a moeda norte-americana 
e os preços a eles pagos: os materiais 
recicláveis – latinha de alumínio e de 
aço, papel, vidro, plástico, garrafa PET 
e embalagens do tipo longa vida – são 
commodities, produtos negociados 
nas bolsas de mercadorias. Na Bahia, 
a Cooperativa de Catadores Agentes 
Ecológicos de Canabrava (Caec) existe 
desde 2003. Em 2004, a Caec, junto à 
Cooperativa dos Agentes Autônomos de 
Reciclagem (Coopcicla), absorvia mais 
de 150 trabalhadores na região metro-
politana de Salvador, que viviam da co-
leta. Em novembro de 2007, o número 
de trabalhadores cooperados aumentou 
para 224 sócios somente na Caec.

Joselita

Joselita Cardoso nasceu em 8 de agosto de 1960, em Salvador (BA). 

Foi presidente da Cooperativa dos Catadores Agentes Ecológicos de 

 Canabrava.

Do lixão para a maternidade

Estava grávida da Débora. Saí do lixão toda suja, peguei carona 

para o Hospital Roberto Santos, já estava mesmo na hora. Es-

tava lá trabalhando, tinha sentido dor de dia, de tarde melho-

rei. Senti dor, era uma hora da manhã. Eu apertando a barriga, 

aí todo mundo: “Ai, acode.” Um motorista do departamento 

de limpeza disse: “V’ambora, entra aí, boto você lá no Hospital 

Roberto Santos.” O pessoal no hospital pensou que eu era men-

diga. Tomei um banho, me deram um roupão da maternidade, 

já quase sem agüentar mesmo. Subi na maca, nem fui para a 

sala de parto: eu tive Débora ali mesmo. Eu tinha um dinheiro 

no bolso. E a minha roupa? Se eles jogassem fora, ia o dinheiro 

todo no bolso. Documento não tinha, mas dinheiro tinha. Aí 

me deu uma louca para ir embora. A fi lha estava no berçário.

Pulei da maca, o médico disse: “Calma!” Queria ir embora para 

casa; de tarde eu fui. Os meus outros fi lhos tive em casa.

CATADORES DE 

MATERIAL RECICLÁVEL. 

SÃO PAULO (SP), 2004 



 Conceição

Conceição Paganele nasceu em 4 de julho de 1955, em Conde 

(BA). Empreendedora social, é presidente da Associação de 

Mães e Amigos da Criança e do Adolescente em Risco (Amar). 

Meu pai tinha um sonho...

Venho de uma família de 12 irmãos. Nascemos e fomos cria-

dos na Fazenda Teixeira, em Conde. Meu pai era praticamente 

analfabeto, mas tinha o sonho de que os fi lhos dele pudessem 

reverter a história, que não fossem analfabetos e pudessem se 

formar. E ele investiu seriamente nisso. Naquela época, não 

se tinha acesso ao estudo, e as famílias até eram contra. As fi -

lhas mulheres muito menos; havia uma cultura de que mulher 

que estudava era para fazer carta para namorado. Muito pou-

cas crianças estudavam, porque as famílias não permitiam. 

A maioria do pessoal da fazenda não sabia ler e escrever, e os 

maridos, namorados, noivos que iam a São Paulo tentar a vida 

escreviam uma vez por mês para quem fi cava. As mulheres pe-

gavam as cartas no correio aos sábados e pediam para minha 

mãe ler. Até que, com 12 anos, ela me passou o bastão. Fiquei 

encarregada de passar sábados e domingos lendo e escrevendo 

as cartas. Minha mãe dizia: “Olha, é segredo inviolável; o que a 

gente lê e escreve é um segredo entre você, a carta e a pessoa.” E 

assim eu fi z. Mas eu queria mais.

A menina que fundou uma escola

Não conseguia me conformar que as outras crianças não sabiam 

ler e escrever; é um espírito revolucionário que o meu pai me 

passou. Eu me ofereci para alfabetizar os fi lhos de uma família 

muito numerosa – eram 15, 20 fi lhos. Meu pai fez uma salinha 

no fundo de casa com toquinhos de madeira, comprou uma 

lousa bem simples e lá as outras crianças da fazenda foram se 

amontoando. Até que um dia passou um fazendeiro pedindo 

água e viu aquela movimentação. Meu pai lhe contou: “A minha 

fi lha está ensinando essas crianças a ler e escrever.” O homem, 

sensibilizado, ajudou a construir uma escola para mim. Meu pai 

juntou o pessoal da fazenda e todo mundo ajudou. Ficou pronta, 

assim, bem rápido, e a minha escola tinha um nome na frente: 

Escola Paganele. Ali eu fi quei de 12 até 19 anos. E muitos meni-

nos se alfabetizaram.
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As águas do 
Rio São Francisco

Carinhosamente apelidado de Velho Chico, o Rio São Francisco pa-
rece mesmo carregar uma aura de ancestralidade que exige cuidado 
e respeito. Durante 12 dias do mês de dezembro de 2007, o Museu 
da Pessoa passou por cidades margeadas pelo rio e outras vizinhas a 
elas. Conhecemos tanto pessoas que vivem unicamente daquilo que 
as águas doces lhes provêem, quanto pessoas cuja vida e história 
foram inundadas por essas mesmas águas na época da construção 
das barragens. Tudo o que acontece na região parece pertencer a um 
ritual sagrado de devoção ao São Francisco: o artesanato, as carran-
cas, as redes dos pescadores, as antigas embarcações, a orla da praia, 
os mascates, o turismo, a música, as comunidades ribeirinhas. Nossa 
equipe registrou a história de vida de muitas pessoas que vivem dessa 
cultura que surge junto às águas, e procurou entender no que con-
siste a vocação perene de ser fi lho do Velho Chico. Num importante 
desvio de rota, a caravana foi até São Raimundo Nonato, onde há 
vestígios de ancestrais que datam de até 50 mil anos atrás.

PESCADORES NO RIO SÃO FRANCISCO. PILÃO ARCADO VELHO (BA), 2007
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Cida Pescadora

Maria Aparecida Mendes nasceu em 30 de setembro de 1971, em Ba-

talha (AL). Pequena, mudou-se para Sobradinho (BA). Desde cedo, 

ajudava o pai no ofício da pesca. Fabrica os próprios materiais e é a 

primeira mulher a conseguir licença de pescadora. 

O encontro com o Rio São Francisco

Para mim, aqui tudo era novo; queria ver o mundo, sempre fui 

curiosa e acho que sempre tinha uma coisinha aqui que pre-

cisava descobrir. Achava que tudo o que eu sabia era pouco. 

Queria conhecer todos os peixes, cada profundidade do rio, 

cada pedra... aquela curiosidade de jovem. Aí fui me tornan-

do muito conhecida, porque antes não tinha mulher pescadora. 

Fui me criando, aí eu pensei: vou deixar de ser pescadora e vou 

casar. Arrumei um marido e não deu certo, voltei pro rio. Acho 

que essa coisa de ser dona do próprio nariz sempre complicou 

minha vida matrimonialmente. Sempre aquela coisa de criar à 

vontade, como se você tivesse criado um animal e não tivesse 

botado nele uma coleira, nunca tivesse prendido numa gaiola, 

aí, quando você prende, fi ca triste. Eu acho que eu fui um ani-

malzinho desse rio. Nossa, eu acho que todo tipo de peixe do 

rio eu já peguei. Surubim, dourado, piau, piranha, pescada, 

pacu, todos os tipos de peixe nativo do rio eu já peguei. To-

dos! E muitos não nativos do rio também eu já peguei. Tem 

muito peixe que não é nativo do rio que foi uma conseqüên-

cia de não sei o quê, e aí o governo mandou soltar algumas 

espécies, e hoje a gente captura essas espécies que não são nati-

vas. Que são o tucunaré, o tambaqui, a pescada branca. Que tem 

dois tipos de pescada, uma que é a curvina, nativa. A pescada 

que não é nativa é agregada. Como também o tambaqui, o tucu-

naré; tem o caxara que, hoje, alguém que não conhece acha que 

é o surubim, mas eu sei o que é surubim e o que não é surubim.

CIDA PESCANDO NO RIO SÃO FRANCISCO.

SOBRADINHO (BA), 2007

87



seu Gustavo 
Gustavo Laureano da Silva nasceu em 10 de dezembro de 1939, em 

Petrolândia (PE). Nascido e criado em fazenda, desde pequeno 

aprendeu com os seus pais as técnicas de plantio. Trabalhou em 

diversos tipos de cultivo até se tornar um dos primeiros técnicos 

agrícolas nas vinícolas nordestinas. 

Um rio bom de vinho

A primeira fazenda de uva desta região foi em Floresta, em 63, 

que era de um grupo italiano. Mais tarde teve a Fazenda Milano, 

de plantio de uva de mesa. Já a uva de vinho, a Cinzano foi quem 

primeiro plantou aqui no Nordeste. Depois foram surgindo ou-

tras, como a Milano. E eu comecei a trabalhar com uva ainda 

em 64, com uns cabras italianos que tinham indústria grande 

em São Paulo e vinham pra cá pra ensinar o pessoal. Eu que 

sempre fui interessado, aprendi. Aprendi a enxertar, a colher. 

A gente planta primeiro a uva brava, pra depois enxertar a qua-

lidade que quiser. Aqui tem vários tipos de uva, tanto de casca 

mais grossa, quanto mais delicada, branca, rosa. E tudo isso eu 

aprendi nessa época, no começo de tudo. E aí, já em 65, a gente 

foi fi lmado na Cinzano na primeira colheita: colhendo, levan-

do pra máquina, machucando e já espremendo mesmo. Depois 

botando pra fermentação. Pra fi lmar nessa época era um tra-

balho! Na época veio uma Kombi de São Paulo já com todos os 

aparelhos dentro dela, porque a Cinzano fazia fi lmes pra sair no 

cinema. Veio também uma máquina que nivelou o terreno pra 

colocar umas tábuas de modo que a Kombi passasse em cima, 

andando e fi lmando tudo. E a gente dentro da área colhendo a 

uva. Essa foi a primeira colheita daqui do Nordeste. A primeira 

colheita de uva irrigada pelo Rio São Francisco, porque esse rio 

é a riqueza do Nordeste. Mesmo o pessoal daqui que não gostava 

de vinho, e fi cava só na cachaça brava, agora alguns tomam só 

vinho. Estão fi cando bons de vinho.
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Antônia Fogo
Antônia Nunes Café nasceu em 1º de novembro de 1939, em Casa Nova 

(BA), no antigo bairro Barra da Cruz, um dos locais inundados pela cons-

trução da barragem de Sobradinho. Muitos moradores foram levados para 

agrovilas distantes até 700 km dali. Um tempo depois, muitas pessoas de-

cidiram retornar para sua região de origem, e Antônia Fogo foi uma delas.

Canto do povo de um lugar

Eu não me dei bem com o clima do novo lugar, de jeito nenhum. 

Eu adoeci, comecei a adoecer, a passar mal; comecei a andar no 

médico e nada. O povo disse: “Ah, é que ela não se dá com o 

clima, ela tem que ir embora.” Muitas pessoas diziam. Aí eu: 

“Vamos, fulano!” Chegava num conterrâneo: “Vamos embora! 

Rapaz, a gente está fazendo o quê aqui? Nós estamos passando 

o resto de nossas vidas... A gente está se acabando aqui! E nós 

vamos morrer aqui. Vamos embora!”  – “Vamos.” – “Você vai 

mesmo?” – “Vou.” E aí chegava em tal outro e fazia do mesmo 

jeito. Aí voltamos. Eu só sei que assim, de repente, junto comi-

go vieram quatro famílias. E aí, quando nós chegamos de volta 

ao nosso lugar, todo mundo sabia em que pisava, sabia onde 

entrava, conhecia tudo aqui: as caatingas, as roças, tudo o mais. 

Aí nós fomos cada quem cercar sua roça; fomos cuidar de fazer 

nossos barracos. Lembro que, quando cheguei de volta, não ti-

nha ninguém no lugar, só um monte de água. Você não via mais 

nada, o rio cobriu tudo, os pés de árvores morreram, tudo co-

berto, que você nem enxergava nada. Eu só sabia assim qual era 

a direção das coisas por cima da areia do morro: ali era a minha 

casa, ali era a casa de fulano, porque a gente antigamente subia 

no morro e pegava lenha em cima do morro e botava os bodes de 

cima do morro pra baixo. Então a gente marcava a direção. Ah, 

quando eu vi tudo alagado, eu chorei um bocado. Mas estamos 

aí até hoje!
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Nivaldo Coelho de Oliveira nasceu em 15 de novembro de 1932, em São 

Raimundo Nonato (PI). Foi coletor de seiva para produção de borra-

cha. Trabalhou como guia de escavações da arqueóloga Niède Gui-

don. Hoje é ceramista no Parque Nacional da Serra da Capivara (PI).

O sábio das tocas

Esses sítios arqueológicos que eu encontrei foi porque, por cima 

dessa serra, tinha muito arbusto que, se furar, dá borracha. E na 

hora da chuva ou do sol, que eu ia descansar, eu ia pra uma toca, 

e era nessas tocas que esses homens, que teve aqui “milianos” 

atrás, pintavam as paredes. O pai da gente já dizia que ali foram 

uns caboclos brabos, uns índios que teve aqui, e que eles eram 

caçadores; aí, na hora da chuva também, 

eles iam pra essas mesmas tocas que nós. 

E eles desenhavam só o que eles viam. 

Quando foi em, mais ou menos, 1972 

pra 1973, eu me lembro que foi aí que 

Niède Guidon chegou aqui. Quando ela 

chegou nessa várzea grande, ela arran-

chou* nesse lugar, nessa casa onde um 

outro rapaz dava um almoço; ele infor-

mou a ela que eu sabia dessas tocas, 

que a gente aqui chamava a caverna de 

“toca”. Tinha muitas! Ela me procu-

rou, e eu comecei a caminhada mais 

ela. Eu sempre fi cava ali junto da 

doutora, vendo o jeito dela escavar, e aí fi quei escavando por-

que ela já tinha uma fé em mim. Ela dizia que eu já estava mais 

prático que os formados que ela trazia da universidade. Acho 

que foi Deus que mandou ela pra cá. 

Serra da 

Capivara

Por mais de meio século, existiu 
apenas a teoria arqueológica de 
que o homem chegou ao continente 
americano de 12 mil a 15 mil anos 
atrás. Saindo da Ásia e atravessan-
do a pé o Estreito de Behring, te-
ria se espalhado do Alasca para as 
Américas. Mas a pré-história pode 
ser outra. No fi m da década de 80, 
a Missão Arqueológica Franco-Bra-
sileira, chefi ada pela arqueóloga 
paulista Niède Guidon, descobriu 
em São Raimundo Nonato, sudeste 
do Piauí, vestígios dos nossos an-
cestrais que datam de até 50 mil 
anos. A descoberta suscitou grande 
polêmica internacional. O cenário 
é o Parque Nacional da Serra da 
Capivara, lugar de rara beleza na 
paisagem árida da caatinga, recor-
tado por cânions gigantescos. A im-
portância da Serra da Capivara fez a 
Unesco reconhecê-la como Patrimô-
nio Natural da Humanidade.

*ARRANCHOU

Ficou hospedada, 

pernoitou.

Seu Nivaldo

PINTURAS RUPESTRES NO PARQUE NACIONAL DA SERRA 

DA CAPIVARA. SÃO RAIMUNDO NONATO (PI), 2007 
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Bebela

Mistérios fantásticos do Velho Chico

Da minha infância eu tenho recordações be-

líssimas da roça de Ioiô, quando vinha passar 

férias aqui. À noite, era hora de contar histó-

rias, e cada um contava histórias fantásticas do 

rio, do minhocão, da lontra e do Nego d’Água. 

Diz que o Nego d’Água visitava essa parte aqui 

que se chama Baixa. O rio, quando enche, en-

che essa parte. E eu gostava de tomar banho na 

Baixa, mas a água não fi cava muito limpa. Eu 

vinha com as minhas primas: “Vamos tomar 

banho no rio!” Lembro que eram mais de seis 

horas e eu era menina... Elas eram maiores 

que eu, mais espertas, correram logo, se joga-

ram no rio e gritaram: “Bebela, você está em cima?” Eu digo: 

“Estou!” “Olha o Nego d’Água!” Eu conto a vocês: quando olhei 

a canoa, eu vi o Nego d’Água! Mas a coisa estava tão viva no meu 

imaginário e eu senti que ele estava presente. E fazia um batu-

que na canoa de acordo com a história que me contaram. E aí eu 

queria correr e chorar e não podia nem respirar. Estava alegre 

porque tinha visto o Nego d’Água! Depois gritei e gritei, me pa-

rece que ele saiu, deu um pulo e formou aquele círculo, como 

quando se joga uma pedra na água. Eu devia ter de uns nove para 

dez anos. A história diz que, se o Nego d’Água não te leva para o 

fundo, para o reino dele, é sinal que a gente vai ser feliz o resto 

da vida e que a gente ganha um amigo... E sempre o Nego d’Água 

está perto da minha vida, não é?

Maria Izabel Muniz Figueiredo, conhecida como Bebela, nasceu 

em 12 de setembro de 1938, em Juazeiro (BA). É apaixonada, 

profunda conhecedora e divulgadora do folclore da região.  

PESSOAS SE BANHAM PRÓXIMO À ESTÁTUA ERGUIDA EM HOMENAGEM 
À LENDA DO NEGO D´ÁGUA. JUAZEIRO (BA), S.D.
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aqui está Brasília, a nossa capital, erguida no meio do cerrado, a 

maior entre as obras-primas de Niemeyer. O Pantanal e a Chapada 

dos Guimarães, por seu lado, fazem parte de um ecossistema de 

fauna e fl ora abundantes. A multiplicidade de belezas – naturais, 

construídas e humanas – da região Centro-Oeste ainda é pouco 

conhecida. Seus Estados – Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás 

–  e o Distrito Federal compõem uma área que abrange 18,9% do 

território nacional, entretanto com a menor população do Brasil: 

apenas 6,7% do total. 

Agentes comunitários de saúde – Prevenir é 
melhor que remediar
Em 1996 estivemos em Brasília com o objetivo de gravar histó-

rias de vida de trabalhadores do Programa de Agentes Comu-

nitários de Saúde. Homens e mulheres treinados para visitar, 

cotidianamente, a casa de famílias de baixa renda, e ajudá-las a 

preservar o que há de mais essencial: a saúde. Assistimos a esse 

incansável e imprescindível trabalho. Entrevistamos os agen-

tes no fi nal de cada dia, quando fi nalmente podiam recordar as 

histórias de perdas e ganhos, de luta pela cura e busca de remé-

dios. Coletamos histórias de agentes de saúde nascidos em di-

ferentes regiões do país, como a da baiana Valderina Xavier de 

Souza, que chegou a Brasília de pau-de-arara e aprendeu desde 

muito cedo a cuidar dos outros. Ca
m

in
h

o
s 

d
o

 M
u

se
u

95



Histórias de catadores – Cresce a vida 
útil das coisas
Um bom tempo antes de a sustentabilidade tornar-se oportu-

níssima preocupação mundial, na região Centro-Oeste já ha-

via quem fazia da reciclagem o seu meio de vida. É o caso do 

entrevistado Irany Dantas da Costa, que desde cedo aprendeu 

a ganhar a vida recolhendo e aproveitando o lixo, em geral des-

pejado por quem se engana achando que ali terminara a vida 

útil dos objetos. Depois de muito tempo e alguns percalços, 

Irany montou uma cooperativa com sua esposa. Essa é uma das 

histórias colhidas pelo projeto “Sou Catador”, que o Museu da 

Pessoa realizou em parceria com a Fundação Avina e o Movi-

mento Nacional dos Catadores, em 2004. De acordo com o Mo-

vimento, em 2007 havia cerca de 800 mil catadores de mate-

rial reciclável no Brasil, exercendo o que se tornou importante 

meio de vida para eles e trabalho fundamental para a sociedade 

e o meio ambiente.  

Histórias da capital – Te amo, Brasília...
“Agora conheço / Sua geografi a / A pele macia / Cidade morena 

/ Teu sexo, teu lago / Tua simetria / Até qualquer dia / Te amo, 

Brasília.” Assim cantava Alceu Valença, dando voz à opinião de 

milhares de fãs da capital federal. Fomos à cidade sonhada pelo 

então presidente Juscelino Kubitschek para registrar histórias 

de seus habitantes. Lá montamos uma cabine de captação de 

histórias. Trata-se de um miniestúdio instalado a céu aber-

to para coletar pequenos capítulos da vida dos passantes. Ao 

ir para as ruas, o Museu da Pessoa se aproxima ainda mais do 

mundo e das pessoas. As entrevistas feitas em Brasília rende-

ram boas histórias, algumas neste livro: a do músico Philippe 

Seabra, vocalista do grupo Plebe Rude; e a de Jorge Ferreira, 

criador de alguns bares famosos da cidade.
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Maria Jovita Braga Ocon nasceu em 14 de fevereiro de 1921, na aldeia 

indígena Limão Verde, na cidade de Aquidauana (MS), e assistiu a 

todo o processo de colonização na região da cidade. Como a família ti-

nha muitos fi lhos, foi criada por uma tia, e só com a morte dela é que 

descobriu os verdadeiros pais. Com eles morou pouco tempo, pois se ca-

sou aos 15 anos com Gilberto, um uruguaio. Do Mato Grosso do Sul, já 

com um fi lho, o casal foi para Juiz de Fora (MG). Mais tarde, a família 

migrou para São Paulo e acabou, em seguida, retornando para o Mato 

Grosso do Sul. Tentando ainda uma vida melhor, partiram novamente, 

desta vez para o Paraguai, em uma viagem de dez dias de carreta. 

Após um tempo, insatisfeitos, voltaram ao Brasil, primeiro ela e o fi -

lho Ney, expatriados, e mais tarde seu marido. Permaneceram em 

Aquidauana por seis anos e, junto com outros três fi lhos, a família 

rumou para Barretos (SP). Por lá, permaneceram por dez anos. Após 

48 mudanças, numa última jornada rumaram para a região central 

do Estado de São Paulo, na cidade de Ibitinga. É lá que Dona Maria 

Jovita conseguiu, fi nalmente, se estabelecer e tornar famoso o borda-

do da cidade.

 

S
Infância cigana

ou fi lha de Ângelo Calvi e Maria Antonia Braga, descendentes 

de portugueses e italianos. Meus avós vieram para o Brasil no 

tempo do café, época em que mandavam buscar a italianada 

para trabalhar aqui. Meu avô paterno foi para a lavoura. Como 

achou que estava trabalhando feito escravo, resolveu mudar 

para o Paraguai e inaugurou um hotel. Lá, nasceu meu pai. Mais 

tarde, meu avô vendeu o hotel e voltou para o Brasil. Meu pai 

estava mocinho e já tinha até estudado no Paraguai quando vie-

ram para o Mato Grosso do Sul. Meu avô foi morar numa al-

deia e eles começaram a colonizar a região, eu nem era nasci-

da quando ele inaugurou uma escola para os índios. Ela ainda 

existe hoje. Depois, construiu uma igrejinha, uma capelinha, 

na aldeia Limão Verde, em Aquidauana. Lá meu pai conheceu 

Uma 
empreendedora 

de mão-cheia

Maria Jovita 
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minha mãe, se gostaram e se casaram. Tiveram 12 fi lhos. Seis 

mulheres e seis homens. Meu pai inaugurou uma olaria. Nasci 

na aldeia Limão Verde, mas saí de lá pequena. Minha infância 

foi meio acidentada. Como minha mãe tinha muitos fi lhos, fi -

quei com uma tia, que conheci como se fosse minha mãe. Ela 

não tinha nenhum fi lho, só ela e o marido. Fui muito mimada... 

E sempre falava: “Queria ter bastante irmão. É tão triste ser 

sozinha! Como eu gostaria de ter irmão!” Mas minha tia tam-

bém trabalhava com difi culdade, era pobre... Fui muito pouco 

na escola, porque sempre morava longe e era difícil. Fiz até o 

segundo ano de grupo, mas aprendi a ler. Todos os meus irmãos 

também aprenderam um pouco em casa e um pouco na escola. 

Ninguém foi mais que o segundo ou terceiro ano primário.

Baque no início da adolescência

Quando eu tinha 13 anos, minha tia faleceu. Não sabia que era 

minha tia. Meu tio chegou e disse: “Perdi você... sua mãe e você.” 

“Por quê?” “Porque você não é minha fi lha.” Foi um baque tre-

mendo. Ele continuou: “Mas você tem seu pai. O Ângelo é seu 

pai.” No mesmo dia já fui para a casa dos meus pais e ganhei 

um monte de irmãos. Foi difícil a adaptação... Só vivi um ano 

em companhia do meu pai, porque ele foi acidentado. Comprou 

uma chácara pertinho de Aquidauana para criar a fi lharada. 

Depois, os mais velhos foram saindo de casa, minha irmã mais 

velha casou-se e fi caram os menores. Meu pai morreu muito 

cedo. Trabalhava numa marcenaria quando foi acidentado. E a 

minha mãe fi cou com toda a fi lharada... E foi lutando na chacri-

nha com difi culdade. Era uma luta muito dura.

Príncipe encantado

Ali, apareceu meu príncipe encantado. A gente estava limpando 

o arroz no pilão, socando o arroz, quando chegou o moço. Cum-

primentou, dei uma olhada e já senti qualquer coisa. Ele falou:

“Quer ajuda?” Falei: “Não é nada ruim...” Começamos a nos en-

tender, a namorar e casei, tudo isso em quatro meses. O juiz não 

aceitou fazer a cerimônia em Aquidauana porque eu era menor. 

Então, fomos de trem de carga ao cartório em Taunay, onde o 

tabelião fazia o casamento. É uma aldeia de índio também e há 

70 anos está do mesmo jeito. Tinha 15 anos quando casei e ga-

nhei meu primeiro fi lho com 17. Meu marido trabalhava numa 

charqueada, um tipo de frigorífi co que fazia o charque para 

mandar para fora.



Primeira grande viagem

Depois, fomos de mudança para Juiz de Fora. O nenê, Ney, tinha 

40 dias. Meu marido era uruguaio, meio “estouradão”, mas um 

galã de telenovela, príncipe mesmo. Era 24 anos mais velho do que 

eu. Chamava Gilberto e conseguiu trabalho numa charqueada de 

Juiz de Fora, mas fi camos pouco tempo ali. Ele arreliou lá com o 

patrão, viemos para São Paulo. Na época que morei em São Paulo, 

estranhei tudo, tudo. Fiquei doente, meu fi lho fi cou doente... Era 

uma vida completamente de outro mundo. Achava bonito, naquela 

época, passear na Praça da Sé, e ver aqueles lagos que tinham le-

ões botando água pelo nariz... A Praça do Correio era a coisa mais 

linda! Você podia andar tranqüila. Hoje, não se pode mais, por-

que tudo aquilo já acabou. Na Estação da Luz se podia dormir nos 

bancos. Era uma coisa maravilhosa! De São Paulo, voltamos para o 

Mato Grosso do Sul. A viagem foi muito boa. Via aqueles cafezais 

que sumiam de vista... Passamos por Lins, Araçatuba, Pirajuí... 

Lindo! O trem era maravilhoso! Mas também é bom lembrar que 

eu não conhecia outra coisa mais linda. Essa viagem foi a primeira 

da minha vida. O trem tinha carro de segunda, banco de madei-

ra, mas bem envernizado... Os carros de primeira eram estofados, 

com capas brancas, de pano... Tudo bem arrumado! O restaurante 

tinha as mesinhas bem arrumadas, com fl ores. Havia carro-leito 

com cortinas... Fomos de cabina por causa do bebê. Havia duas ca-

mas, uma embaixo e uma em cima, beliche. Com lavatório e tudo. 

Dava para ir deitada olhando pela janela. Quando chegamos, meu 

marido foi trabalhar novamente na mesma empresa de charqueada 

e arrumamos nosso rancho de novo, na beira do Rio Aquidauana. E 

começamos a trabalhar tudo de novo... Mas um dia ele falou: “Não 

vou fi car no Brasil.”

Aventura no Paraguai

Meu marido fez mais uma safra, pegou o dinheiro e falou: “Eu 

vou mudar para o Paraguai. Vamos embora para o Paraguai.” 

Respondi: “Homem do céu, o que vamos fazer no Paraguai?” 

Mas ele queria ir. Fomos. Mato Grosso do Sul tem uma divisa 

do Brasil com o Paraguai, chamada Bela Vista. Passamos para 

o Paraguai numa carreta de boi até Vila Concepción. De lá, se-

guimos para Assunção de vapor. Com a “mudancinha” e uma 

mala que tenho até hoje. Meu fi lho estava com um ano e meio. 

Era bonzinho, quietinho... Mas... E o alimento para a criança? 

Que difi culdade! Dez dias de carreta. A comida feita em cima do 

couro que cobria os arreios dos cavalos. Picavam a carne-seca,

sem lavar, sem nada, jogavam na panela, misturavam, cortavam 

À ESQUERDA: FUNCIONÁRIA DA BORDADOS BRAGA, DE 
PROPRIEDADE DE MARIA JOVITA. IBITINGA (SP), 1976. 
NO TOPO: MERCADORIAS EM IBITINGA (SP), 1999. 
ACIMA: MARIA JOVITA E SEU FILHO, S.D.
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a mandioca suja e punham para cozinhar. Depois, misturavam 

o arroz. Paravam nas fazendas e compravam o leite e o quei-

jo. Chorei a viagem inteira de medo de dar aquele leite para o 

meu fi lho: fervia bem fervido, porque o calor que fazia era de 

45 graus! Banheiro? Era no mato... Fazia minha comida. Um 

arroz com carne-seca... A gente parava umas duas horas para 

descansar e aproveitava para fazer comida bem-feita: mandio-

ca, carne, queijo... A cama, à noite, era uma rede embaixo da 

carreta. Dormia com meu fi lho em cima do peito. Nós dividí-

amos a rede. Eu e ele. Um dia ele falou, chorando: “Mamãe, eu 

estou cansado de passear. Vamos para casa.” Quando chegava 

na beira de um córrego, de um rio, era uma festa. Que delícia... 

A gente entrava com roupa e tudo... E os bois também... Mortos 

de sede. Foram dez dias viajando... Em Assunção, moramos um 

ano e meio. Fiquei grávida de novo, da minha fi lha Neuda, e fi z 

a viagem de volta. Meu marido não deu certo lá. Trabalhou de 

carroceiro, pedreiro, ajudante de servente de pedreiro, qual-

quer serviço que aparecia, só que o que comer não faltava.

Volta para casa

Lá no Paraguai, a vida era muito dura. Como a gente não tinha 

dinheiro, não tinha recursos para voltar, tivemos que nos se-

parar. Ele fi cou trabalhando e eu fui ao consulado. Contei a mi-

nha história, sobre as viagens de carreta, essas coisas todas, e o 

cônsul do Brasil falou: “Minha fi lha, teu marido é um louco. É 

um louco varrido. Como te trazer num lugar tão miserável, onde 

todo mundo é pobre? Sendo o Brasil tão rico...” E era mesmo. 

Um horror a pobreza no Paraguai. Respondi: “Eu estou pedin-

do o que a minha pátria tem por obrigação fazer comigo, me 

mandar embora.” Ele passou a mão na minha cabeça: “Minha 

fi lha, você tenha juízo. Deus que te acompanhe.” O Gilberto 

ainda fi cou um tempo no Paraguai. Eu, grávida de Neuda e com 

meu fi lho Ney, fui expatriada, era a forma mais fácil de voltar ao 

Brasil. Fizemos a viagem de volta num naviozinho.Vim sozinha 

até Bela Vista, e de lá peguei um trem até Aquidauana. Vim para 

a casa da minha mãe, na mesma chácara... Depois disso, meu 

marido voltou e continuou trabalhando na charqueada de novo. 

Foi onde nasceu a Neuda, a Tereza e a Odila.

Pé na estrada

Depois disso, fomos para Barretos, onde morei dez anos. Lá co-

mecei a costurar para fora. Eu já tinha experiência, pois ainda 

no Mato Grosso eu fazia roupa para aquela “bugraiada”, a roupa 

ACIMA: MARIA JOVITA E SUA FILHA NEUDA. 
IBITINGA (SP), 1999. LOGO ABAIXO: BORDADOS 
EM EXPOSIÇÃO. IBITINGA (SP), 1976



das minhas crianças e até para o meu marido. Nesse início, não 

dava o dinheiro. Então, fui para a roça, onde fi z uma safra de 

algodão. Juntei 4 mil cruzeiros e comecei a vender a roupa, nas 

casas, de porta em porta. 

Capitalzinho para o bordado 

Depois de 48 mudanças, vim para Ibitinga, no dia 17 de julho 

de 1955, com um capitalzinho.Quando cheguei aqui, falei para o 

Gilberto que ia trabalhar em um frigorífi co: “Olha, velho, daqui 

eu não saio mais não!” Viemos nós dois, os quatro fi lhos, um 

cachorro e um gato. E aí começa a minha história com bordado, 

o famoso bordado de Ibitinga. Eu conheci a Adelina, que fazia 

bordado e conheci também a Dioguina e a Georgina. Eram três 

bordadeiras. Viajava para o Paraná e levava os bordados delas 

para serem vendidos lá. Vendia tudo, não sobrava uma peça. O 

Ney sempre ia comigo. Isso durou um ano até que, em São Pau-

lo, vi umas máquinas que faziam bordados cheios. Aí falei: “Ah, 

meu Deus. Eu vou comprar uma máquina dessa!” E assim foi 

que eu comecei a fazer o bordado. Montei um salão de costura 

no fundo de casa e cheguei a ter 300 funcionários! E hoje Ibi-

tinga é conhecida como a cidade dos bordados!  Acho que tudo 

que temos que fazer na vida é lutar com fé e coragem. Acreditar 

que aquilo ali vai ser bom para você. Nunca se deve deixar es-

tressar e se atirar no meio da estrada, porque aí você fi ca. O jeito 

é nunca desanimar. Se vai subir uma montanha, você tem que 

pensar que vai chegar ao fi m. Você nunca deve parar no meio e 

falar: “Não, eu não consigo.” Porque consegue. Você descansa, 

respira e vai.

ACIMA: MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS. IBITINGA (SP), 1999. ABAIXO: LOJAS EM IBITINGA (SP), 1999 
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Beloyanes 

“Todo mundo era parente do meu pai”

Meu pai, Clóvis Bueno Monteiro, foi companheiro do Luís Car-

los Prestes na época da Coluna Prestes. O Prestes, até mesmo 

aos 97 anos, ainda foi na minha casa. Mas na primeira vez em 

que ele esteve na minha cidade, fomos conhecê-lo no Clube 

Recreativo de Anápolis, conhecer o Cavaleiro da Esperança. 

Que emoção! Meu pai recebia seus companheiros em casa; al-

guns fi cavam uma temporada. Pessoas que estavam refugiadas 

em Goiás, porque era muito distante dos outros lugares. Meu 

pai dava apoio a todo mundo. Eu achava que todo mundo era pa-

rente do meu pai. Foi uma infância muito legal. Conviver com 

uma pessoa como ele foi uma fantástica experiência de vida. 

Quando eu estava na escola, com sete, oito anos, falavam que 

eu era comunista, que meu pai era comunista. Chegava em casa 

reclamando; minha mãe retrucava que eu tinha que ter orgulho 

dele. No bairro, meu pai foi sempre muito querido, pois resolvia 

os problemas da comunidade. Aconteceu um fato interessante: 

ele estava sendo procurado pela Polícia Federal da época. Ha-

via um esquema para se esconder em uma fazenda, e ele acabou 

fi cando dentro de casa, escondido. Foi uma época muito legal, 

ele começou a fazer umas pipas e a gente ia soltar na rua. Um 

vizinho muito reacionário deu guarida para a Polícia Federal, 

que fi cou na casa dele, observando os passos do que acontecia 

na minha casa. Meu pai saiu às 5 horas da manhã, a polícia o 

prendeu. Os outros vizinhos nos apoiaram, éramos pequenos, 

então deram até suporte fi nanceiro para a nossa família. 

Beloyanes Bueno Monteiro nasceu em 10 de janeiro de 1954, em 

Anápolis (GO). É ambientalista. Atuou em projetos como o Pró-

Juréia e o SOS Mata Atlântica, onde hoje é coordenador de vo-

luntariado. 

G
o

iá
s



Luta pela anistia

Já na época da infância tive uma ligação com as questões am-

bientais. Eu passava as férias na casa da minha avó, no interior 

de Goiás. Um quintal enorme, todo tipo de planta, muita hor-

taliça. Ela colocava todo mundo para trabalhar. Via o cuidado e 

o carinho dela, tudo isso fi cou na minha cabeça. Acredito mui-

to que se deve começar a sensibilizar as crianças sobre o meio 

ambiente a partir da primeira infância. Depois, mais tarde, eu 

já queria sair, conhecer novos lugares. Fui estudar em Goiânia. 

Mas comecei a achar a cidade limitada. No fi nal dos anos 70, 

fui para Brasília. Era a formação do Partido dos Trabalhadores; 

conheci o Lula. Era a criação de núcleos do PT, uma época muito 

legal, também na luta pela anistia. Meu pai liderava um dos gru-

pos de anistia de Goiás. E a gente, então, tinha o desejo de que 

a anistia fosse assinada logo pelo João Figueiredo, porque, além 

dos companheiros que estavam fora do Brasil, o meu irmão 

também era exilado. E a luta nossa, do meu pai, era para que ele 

e os amigos e todos os companheiros voltassem. Foi uma época 

importante, porque a gente viajou todo o entorno do Distrito 

Federal formando os diretórios, conversando com as comuni-

dades, falando da importância desse novo partido político que 

estava nascendo. E muitas vezes as pessoas diziam: “Olha, esses 

meninos, eles são comunistas.” Ainda tinha meio o ranço da 

questão do comunismo que hoje a gente não vê mais.

Coluna Prestes

A Coluna Prestes foi um movimento li-
derado por militares que, entre 1925 e 
1927, se deslocou pelo Brasil pregando 
reformas políticas e sociais contra as 
oligarquias rurais. Com 1.500 homens, 
saiu do Sul do país, atravessou o Cen-
tro-Oeste e percorreu o Nordeste, fa-
zendo um percurso de 25 mil quilôme-
tros por 11 Estados. Durante a marcha, 
os revoltosos enfrentaram tropas dos 
governos Artur Bernardes e Washing-
ton Luís em mais de cem ocasiões. O 
idealizador da marcha foi o capitão 
Luís Carlos Prestes, mais tarde chama-
do “O Cavaleiro da Esperança”.

Eu passava as férias na casa da 
minha avó. Um quintal enorme, todo 
tipo de planta. Ela colocava todo 
mundo para trabalhar.
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Irany

Irany Dantas da Costa nasceu em 2 de dezembro de 1961, em Formosa, e 

foi registrado em Cabeceira (GO). É catador de materiais recicláveis.

Da roça para a cidade

Nasci na roça, mas quando mudei para a cidade de Formosa, 

com dez anos, fi z muita arte. Fui alcoólatra durante uns seis 

anos. Com 15 anos, amanheci várias vezes na calçada. Não fre-

qüentei muito a escola, não. Não agüentava fi car em casa, então 

saía, ia para a rua, onde começavam as amizades levando para o 

lado errado. Só afundei. Com 18 anos, ainda bebia e resolvi usar 

droga. Cheguei para um cara e falei: “Eu estou querendo lar-

gar de beber, mas não consigo fi car sem curtir fi m de semana. 

Quero que você arrume um trem para eu poder experimentar.” 

Ele me deu um fumo preto, passei mal, fui parar no hospital. 

Foi quando meus pais descobriram que eu tinha usado droga 

pela primeira vez. De lá para cá, larguei a bebida e comecei a 

fumar, até 1998. Daí, peguei uma cadeia de nove meses. Pas-

sei Natal e ano-novo preso. Falei: “De agora para a frente, vou 

parar!” Quando saí, minha mulher, agente de saúde, botou na 

cabeça montar uma cooperativa. Falei para ela: “Sem você, eu 

estaria na cadeia.” Lá jurei que nunca mais eu ia mexer com 

droga. Encarei a cooperativa, ajudei a fundar e estou até hoje. A 

gente reuniu umas pessoas e começou a juntar material reciclá-

vel. Depois, invadi um lote, porque não tinha local para colocar. 

Comprei um cavalo e fui colocando o material. Já tem quase seis 

anos que estou com esse lote lá. Nunca apareceu o dono. Já estou 

com água, luz, uma prensa e um centro de triagem já montado. 

Lá selecionamos todo o material que vai para a prensa. A gente 

está vendendo para São Paulo o papelão e o papel branco. Ou-

tras coisas, para Brasília. Nós estamos sempre agindo para não 

poluir o meio ambiente, ou pelo menos para não poluir mais o 

que já está poluído. Pelo que sei, cada quilo de papelão que você 

recolhe está dando vida para 20 árvores.

A saudade é a memória do coração.



Valderina

Valderina Xavier de Souza nasceu em 21 de junho de 1964, 

em Mucambo (BA). É agente comunitária de saúde de Pa-

dre Bernardo (GO).

A alegria do trabalho solidário

Para Brasília viemos de caminhão, o pau-de-arara*; não ti-

nha como pagar passagem de ônibus. Ficava mais barato para o 

meu pai e minha mãe. As coisas vieram em um baú. Não tinha 

cama, armário, nada mesmo. Achei que a gente podia melho-

rar em Brasília. A gente não conhecia carro, nem fogão a gás. 

Mas morar em Brasília, pai, mãe e três fi lhos, era difícil, não 

tinha condição de pagar aluguel. Minha mãe não tinha como 

trabalhar para ajudar meu pai. Fomos para uma fazenda. Eu 

cozinhava para uns 20, 30 peões da fazenda. Aqui em Goiás, 

região de Padre Bernardo. Duas horas para chegar à escola, a 

pé. Naquela época, a professora fi cava três meses e ia embora, 

nenhuma queria fi car. Minha boneca era um sabugo enrolado 

em um pano. A gente estudava de manhã e de tarde ia para a 

roça ajudar o pai a capinar. Aí meu pai me deu uma boneca e 

um carrinho para o meu irmão. Foi o meu primeiro brinquedo. 

Com 14 anos, ainda brincava de boneca. Não tive oportunidade 

de brincar quando criança. Eu era a mais velha, tinha que cui-

dar dos outros. Minha mãe teve gêmeos. Com sete anos, já tinha 

responsabilidade de dona-de-casa. 

Um dia prestei concurso para agente comunitária. Numa fes-

ta, uma menina me falou que eu tinha que ir à prefeitura com 

todos os documentos. Fiquei em segundo lugar e a primeira 

colocada tinha desistido. Não dormi a noite inteira. Era uma 

oportunidade de ajudar as crianças a não crescerem como eu. 

A criança tem que crescer com alegria, educação e saúde. Sem 

apoio, sem carinho, cresce revoltada. Minha patroa, quando 

avisei que ia sair, me perguntou se eu iria ganhar mais. Ela não 

entendeu, dizendo que eu ganhava até mais, pois me ajudava 

com alguma coisa. Mas eu estava saindo porque iria ajudar as 

pessoas. E ela me perguntou com o que ia ajudar as pessoas, se 

eu não tinha dinheiro, nada. Aí falei para ela: “Não é só com 

dinheiro que a gente ajuda as pessoas.”

*Pau-de-arara
Espécie de caminhão usado 

como transporte público, 

onde as pessoas vão sentadas 

na caçamba, sobre tábuas 

de madeira. Geralmente 

se constitui uma forma 

irregular e precária de 

transporte, que substitui o 

ônibus circular convencional. 

É comumente usado no 

transporte de trabalhadores 

rurais no interior do país, 

bem como nas migrações do 

Nordeste para o Sul.
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Cerrado

Quando Brasília foi cons-
truída, dizia-se que ela estava 
“no meio do nada”. No entan-
to, a cidade foi plantada no meio do 
cerrado, segundo maior bioma brasilei-
ro. Conhecido pela paisagem de árvo-
res retorcidas entre gramíneas, o cer-
rado é muito mais do que aparenta. 
Sua localização no Planalto Central, 
fazendo fronteira com outros biomas, 
tornou-o a savana mais rica do mundo 
em biodiversidade. Em seus planaltos 
recortados por chapadas, tabuleiros e 
serras estão as nascentes de impor-
tantes bacias. Entre belas espécies, 
como o ipê-amarelo e a peroba-do-
campo, vivem animais ameaçados de 
extinção, como a onça-pintada, o ca-
chorro-vinagre e o lobo-guará. Apesar 
de sua importância, o cerrado é hoje 
um dos ambientes mais ameaçados 
do mundo, restando apenas 20% da 
sua cobertura original.

Em Brasília, antes de Brasília

Nasci em 1956, em 1957 nós nos mudamos para Brasília, antes 

da inauguração da cidade. Meu avô era primo do Juscelino Ku-

bitschek, presidente da República na época, por isso meu pai foi 

ao presidente pedir um emprego. E aí o Juscelino disse: “Jovem 

tem que ir para Brasília.” E nós fomos. Então, quase não cresci 

em Belo Horizonte, mas sim nos acampamentos da construção 

de Brasília. A gente tinha que comprar querosene, não tinha luz 

elétrica ligada às casas, nem na dos profi ssionais mais qualifi -

cados; todo mundo morava meio junto. Depois nos mudamos 

para o primeiro prédio de apartamentos que foi construído na 

Superquadra 304 Sul. Era um prédio em construção, e o meu 

playground eram os buracos do elevador, uma coisa até peri-

gosa. Havia a concepção de Brasília como a “cidade socialista”. 

O urbanista Lúcio Costa bolou essa coisa quando projetou a ci-

dade. No prédio de apartamentos em que morávamos, um vizi-

nho era motorista da Câmara, o outro vizinho era Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, o outro era copeiro do Palácio. Era 

todo mundo junto.

Gustavo
Gustavo Alberto Bouchardet da Fonseca nasceu em 25 de outubro de 

1956, em Belo Horizonte (MG). É biólogo e ambientalista, fundador 

da Conservation International no Brasil. 
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Conservar a natureza

Nessa época, da nossa chegada a Brasília, não havia jardim de 

infância, então eu entrei no primeiro ano, um ano e meio mais 

novo do que deveria entrar. E fi z o científi co em apenas dois 

anos. Por essas razões, entrei na universidade com 14 anos. 

Sempre quis estudar Biologia. Mas os meus pais me infl uencia-

ram e acabei fazendo Geologia, porque, segundo eles, “dava di-

nheiro”. Mas não queria me formar em Geologia e minha von-

tade era continuar a ser estudante. Então, mudei o curso para 

Biologia. Não desejava trabalhar em plataforma de petróleo. 

Fiquei na universidade quase seis anos. Comecei a me interes-

sar pelo comportamento dos animais na natureza, e sou espe-

cialista em mamíferos. Meu trabalho foi na mata atlântica, e as 

minhas pesquisas eram com fragmentação, isolamento e dimi-

nuição da mata atlântica, que resultam em perda de biodiver-

sidade. A idéia era tentar ver quais espécies de mamíferos são 

mais propícias à perda em ecossistemas quando se restringe e 

isola a área. Com essa informação, pode-se, por exemplo, criar 

estratégias de conservação. Mais tarde, trabalhei na montagem 

do primeiro curso de pós-graduação em Biologia da Conserva-

ção no Brasil, inaugurado em 1989. A Conservation International 

– que realiza programas de conservação da biodiversidade pelo 

mundo – nasceu aqui no Brasil, em meu laboratório.

No prédio de 
apartamentos em 
que morávamos, 

um vizinho 
era motorista 
da Câmara, o 
outro vizinho 

era Ministro do 
Supremo.

CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA (DF), FINAL DA DÉCADA DE 1950
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Mudança para Brasília

No início, vir para Brasília foi uma mudança terrível. Já namo-

rava a minha atual esposa. E Brasília não tinha nada. Em 1970, 

era um poeirão danado. Acostumado com praia, violão, farra, 

aquela bagunça. E você vem para Brasília, deixando tudo no 

Rio. Foi terrível. Mas aí a gente vai se adaptando. Vim morar no 

primeiro prédio do Plano Piloto, uma quadra do Banco Central. 

Foi construída para os funcionários do banco. Viemos morar 

num local privilegiado, na 102 Sul. Mas era um marasmo dana-

do. Aquela turma que fi cava acostumada em praia, aquela con-

fusão toda, fi cava reduzida à turminha do bloco. Tocava violão 

embaixo do bloco, saía num barzinho para tomar uma cerveja, 

uma coisinha simples. A mudança foi muito pesada pra mim, 

eu senti muito.

Fui um dos primeiros moradores do Valparaíso I. Logo que 

entregaram a chave, entrei. Naquela época, eu não tinha nada. 

Era um deus-me-livre. Duro. Eu tinha um carrinho, Fusquinha 

1300 L, dado pelo meu sogro. Nunca me esqueço. Mudamos no 

fi m do ano. Primeiro Natal com um franguinho na mesa, uma 

vela acesa e acabou a luz, olha essa só. Mas foi bom demais. Meu 

garoto, Leandro, nasceu em 1980. E foi difícil, porque Regina 

fi cava sozinha em casa com ele. E era relativamente longe, a es-

trada que passava era ruim também. Eu fazia lotação com o Fus-

quinha e chegava em casa um bagaço. Pe-

gava o meu Fusquinha e rodava Valparaíso 

todo até encher o carro. Com isso custeava 

a minha gasolina e ia tranqüilo. Na volta, a 

mesma coisa. As pessoas que eu levava já 

deixavam mais ou menos acertado. Botava 

uma plaquinha no carro, “Valparaíso I”, e 

vinha recolhendo todo mundo, sem ver-

gonha nenhuma. Fiz isso muito tempo. Me 

dava certo conforto e eu chegava em casa 

mais rápido. Foi uma etapa muito boa da 

minha vida.

Ricardo

Ricardo Braune Solon de Pontes nasceu em 7 de abril de 1954, 

em Nova Friburgo (RJ). É bancário.

“cidade-mato-maquete

cidade-mata-maquete

cidade-mini-maquete

cidade-em-mim-maquete

cidade-mito-maquete

cidade-minto-maquete”
(Extraído de “laranja seleta”, 

de Nicolas Behr)



Terra estrangeira

Nasci em Washington e fi quei lá até os nove anos de idade. Mudei 

para Brasília em 1976, quando meu pai se aposentou. Ele traba-

lhou diretamente com os presidentes americanos, da adminis-

tração Kennedy até a administração Ford. Era o tradutor pes-

soal do presidente para línguas latinas. Quando o Papa chegava 

ou o presidente visitava o Papa, era meu pai que acompanhava. 

Quando o Juscelino foi para os Estados Unidos, as fotos mais 

famosas dele são engraçadas. Você vê o John Kennedy, você vê 

o outro JK (o Juscelino Kubitschek) e o meu pai no meio deles, 

parecendo um grande estadista. Lembro que, em Washington, 

passava na televisão os desenhos animados do Zé Carioca. Lem-

bro também que a Carmen Miranda foi contratada pelo Depar-

tamento de Estado Americano para tentar melhorar as relações 

latino-americanas. Só que a América Latina para eles era uma 

coisa só. Minha mãe, querendo voltar para o Brasil, colocou a 

gente para aprender espanhol, porque não tinha nenhum cur-

so de português. Quando cheguei em Brasília, a Asa Norte não 

existia. Nossa casa foi a primeira da Quadra I-8 do Lago Norte; 

não tinha nada, nem iluminação pública, era estrada de terra 

até chegar lá. Muito seco, muita poeira. A experiência da che-

gada ao Brasil foi muito estranha para mim. O leite tinha um 

gosto diferente, a roupa que as crianças usavam era diferente, 

e tinha esse jogo estranho que você fi ca correndo atrás de uma 

bola redonda e não aquela bola oval de futebol americano. Foi 

muito estranho...

Philippe
 

André Philippe de Seabra nasceu em 4 de novembro de 1966, em 

Washington DC, EUA. É músico, vocalista da banda Plebe Rude.

O rock da capital

No fi m da década de 1970 e início 
da década de 1980, surgiram várias 
bandas de rock na cidade. No emba-
lo da cena internacional, jovens de 
classe média começam a montar suas 
bandas: Legião Urbana, Plebe Rude, 
Paralamas do Sucesso, Capital Inicial. 
Alguns falavam de política, outros de 
amor ou questões existenciais. Em co-
mum, os garotos tinham o referencial 
do “tédio” que sentiam na cidade. Veja 
abaixo trecho da letra “Até Quando 
Esperar”, do Plebe Rude (Composição: 
André X/Gutje/Philippe Seabra):

Não é nossa culpa
Nascemos já com uma bênção
Mas isso não é desculpa
Pela má distribuição
Com tanta riqueza por aí, onde é que
está
Cadê sua fração
Com tanta riqueza por aí, onde é que
está
Cadê sua fração
Até quando esperar
(...)

INTEGRANTES DA BANDA 
PLEBE RUDE. BRASÍLIA (DF), 
DÉCADA DE 1980
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Jorge

Jorge Luiz Santos Ferreira nasceu em 4 de abril de 1959, em Cru-

zília (MG). É sociólogo e criador de diversos bares da capital fede-

ral, entre eles Feitiço Mineiro, Bar Brasília e Mercado Municipal.

Uma relação muito delicada

A relação entre literatura e bares é íntima. Grande parte da lite-

ratura mundial foi feita nos bares, nos cafés, nos restaurantes. 

Fernando Pessoa fez dos restaurantes uma fonte de inspiração, 

inclusive era o próprio local onde ele gostava de escrever. Você 

tem o Vinicius de Moraes, e outros poetas famosos, como 

o Chico Buarque, que eu considero um grande poeta, para 

quem o bar foi sempre uma fonte de inspiração. No meu 

caso, eu sempre trabalhei a literatura, a poesia, com uma 

ligação total à minha área, que é a de restaurante. In-

clusive, tive a oportunidade de, em 1996, lançar uma 

revista literária chamada Tira Prosa. Nós conseguimos 

fazer 13 números e ela foi considerada uma das três 

melhores revistas do Brasil na área de literatura. Ti-

nha prosa, poesia, fotografi a, artes plásticas. A reda-

ção, ela era feita no próprio bar. O conselho editorial 

também. Ela durou três anos e foi uma revista que 

nasceu, viveu e morreu no bar. E o que sobressai 

no bar é o encantamento, e isso é muito dado aos 

poetas. Tem um poema, muito bonito, do Carlos 

Drummond, em que ele fala dos bares e ele diz o seguinte: 

“Eu também já fui brasileiro/ Moreno como vocês/ Já ponteei 

viola,  guiei Forde/ e aprendi nas mesas dos bares que o nacio-

nalismo é uma virtude/ Mas há uma certa hora/ Onde todos os 

bares se fecham/ E todas as virtudes se negam.” O bar é exa-

tamente o lugar mais aberto, mais democrático, onde a gente 

entra nas nossas contradições, é um momento em que as pes-

soas, na bebida, se igualam. Pode ser juiz, poeta, empresário, 

pedreiro ou operário...

1 bêbado 60 no bar, 70 beber sem dinheiro, vem 1 guarda e lhe diz: 
20 prender, seu 100 vergonha.

CAPA DA REVISTA TIRA PROSA, 1996



Pacotão

Virei jornalista por acaso. Na época, a legislação permitia que 

um percentual de profi ssionais não tivesse diploma. Fui convi-

dado, em 1977, para passar seis meses em Brasília. Estou aqui 

há quase 30 anos. Minha chegada à capital coincide com um 

momento histórico interessante do governo Geisel. Na época 

se falava em “abertura lenta e gradual”. E uma das medidas foi 

o abrandamento da censura à imprensa. Com isso, as sucursais 

dos grandes jornais em Brasília começaram a contratar novos 

profi ssionais, toda uma geração de grandes jornalistas.

Tinha um ambiente de efervescência política e cultural. Pela 

primeira vez, a oposição conseguiu ganhar as eleições no sin-

dicato dos jornalistas, derrotando a diretoria pelega que esta-

va lá desde o golpe de 64. Essa eleição foi em 77, e a chapa de 

oposição era presidida pelo Carlos Castello Branco, o famoso 

Castellinho, um dos grandes jornalistas brasileiros. Com a re-

conquista do sindicato, retomou-se a realização de festas, de 

shows, de bailes, de debates.

Nessa esteira, um grupo de jornalistas resolveu criar um blo-

co de carnaval. Isso foi de 77 para 78, quando o governo Gei-

sel tinha acabado de editar o famoso Pacote de Abril, uma das 

últimas medidas autoritárias da ditadura. Fechou o Congresso 

Nacional e tal. Até fi zemos um nome bonito para o bloco: Socie-

dade Armorial Patafísica Rusticana, inspirados num bloco de 

Recife. Mas, por conta do Pacote de Abril, o bloco é mais co-

nhecido como Pacotão! E o símbolo era uma tartaruga bêbada, 

que representava a política de abertura “lenta e gradual”. 

Esse bloco surgiu sem nenhuma pretensão, mas foi um su-

cesso absoluto. Do grupo inicial de cem pessoas, chegou ao 

ápice, no ano das Diretas Já, ao reunir 50 mil pessoas no do-

mingo de carnaval. O Pacotão cresceu, cresceu, cresceu e vi-

rou uma das marcas registradas do carnaval de Brasília. Virou 

uma febre!

Moacyr

Moacyr de Oliveira Filho nasceu em 2 de agosto de 1953, em São Paulo (SP). 

Formou-se em Economia, mas sempre atuou como jornalista. É um dos fun-

dadores do famoso bloco de carnaval de Brasília, o Pacotão. 
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O leite do Capim Branco

Nasci em um sítio chamado Gomitá, em um lugar denomina-

do Capim Branco, no sertão do Mato Grosso. Era uma fazenda 

de meu pai: criava gado, tinha agricultura, viviam índios lá, que 

eram amigos da família. Isso era em um lugar chamado Capim 

Branco, que depois começou a se chamar Coronel Ponce. Era 

uma fazenda rural, de Emanuel José de Campos, o seu Mane-

co, meu pai. Ele era de Campinas, marido de Maria Bárbara de 

Souza Campos, Dona Sinhá, minha mãe, que era de família de 

destaque de Cuiabá. Dona Sinhá, Dona Maria, Mariquinha para 

as pessoas amigas. Ela tinha uma propriedade a 6 km de Cuiabá 

e trabalhava com processo de “leiteação”.

Quando a vaca deixava de dar o leite, mandava para outro lu-

gar – ela e o fi lho. Levavam de três a quatro dias de viagem. Ge-

ralmente, ela pegava o bezerro e fugia. Precisava de uma pessoa 

para acompanhar o rastro dela até alcançar. Aí laçava o bezerro 

e trazia a vaca de volta, pois com o bezerro preso ela acompa-

nhava, era só laçar o bezerro que a vaca voltava. A criação fi cava 

em um lugar que passou a se chamar Deus Me Livre. Alguém se 

jogou em um buraco muito fundo e morreu – eu não sei por que 

que ele se jogou. Era um buracão e ele se jogou; ele se chamava 

Gaiato, bebia com certeza, e experimentou a queda. 

Sinfrônio de Souza Campos nasceu em 26 de junho de 1905, em Capim 

Branco, hoje Coronel Ponce (MT). Passou a infância na roça, onde 

conheceu uma vida tipicamente rural. Em São Paulo, tornou-se 

guarda-livros*.

Sinfrônio 

*Guarda-livros
Antigamente, o profi ssional 

de contabilidade era 

conhecido, de modo geral, 

como guarda-livros, 

correspondente ao termo em 

inglês book-keeper.M
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Os índios na fazenda

Na fazenda de meu pai, instalaram o telégrafo, e os índios rou-

bavam a fi ação, até chegar um ponto de harmonia de ambos os 

lados, na propriedade chamada Capim Branco. Tudo que che-

gava lá era trazido no lombo de qualquer animal. Tinha um baú 

forrado de couro com o nome escrito com tacha amarela: Ma-

nuel José de Campos. 

Uma vez, uma índia entrou em casa, pegou uma criança e 

desapareceu. Aí minha mãe correu no depósito, pegou um co-

bertor vermelho, abriu a coberta e, através de gestos, disse para 

ela que, se trouxesse a criança de volta, levava o cobertor; essa 

criança era minha irmã, Adalgiza. Isso fi cou na história. A índia 

encontrou a porta aberta, foi lá no fundo da casa, pegou a Adal-

giza e fugiu.Ela saiu correndo mas, 15 minutos depois, a criança 

estava em casa de novo. A índia tinha pego a Adalgiza para criar. 

Com certeza ela não tinha criança, era mais certo ela ser uma 

índia solteira sem criança, então ela idealizou uma criança.

Dias até São Paulo

Desci o Rio Cuiabá em uma embarcação. Naquela época havia 

navegação no Rio Cuiabá, de Corumbá a Cuiabá, depois de Co-

rumbá a Porto Esperança, de Porto Esperança, por estrada de 

ferro, a São Paulo. Então, a gente levava alguns dias de viagem 

descendo o rio. Depois tinha uma interrupção em Corumbá, 

pegava um outro navio até Porto Esperança, e em Porto Espe-

rança pegava o trem que parava em Araçatuba, para a refeição 

do almoço, e vinha até Bauru. Naquela época, a gente chega-

va em Bauru vermelho de terra. Porque o leito da estrada não 

era calçado, então era aquela poeira tremenda. Quando pega-

va a Companhia Paulista, já mudava 

completamente o ambiente, porque 

a estrada de ferro era muito boa, 

muito bem organizada, transporte 

excelente. E assim eu vim parar em 

São Paulo. Aqui eu comecei a lutar 

para completar os meus estudos. Fiz 

o curso de Perito Contador, na Álva-

res Penteado, e depois o curso de Ci-

ências Econômicas na mesma escola. 

Acabei virando guarda-livros. 

ACIMA: FORMATURA DE SINFRÔNIO COMO CONTADOR, NA 
ESCOLA DO COMÉRCIO ALVARES PENTEADO. SÃO PAULO 
(SP), 1930. ABAIXO: PEDRO (IRMÃO), MERCEDES (IRMÃ 
CAÇULA), TEREZA (SUA SEGUNDA ESPOSA) E SINFRÔNIO, 
DURANTE O ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS DESSE IRMÃO, EM 
COXIM (MS), 1988
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Muito suor contra o trabalho escravo

Cheguei em Mato Grosso do Sul em setembro de 1993. Fui para 

fi car 25 dias e fi quei dez anos. Trabalho na Coordenadoria 

Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Há um grupo, 

organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de au-

ditores fi scais, chamado Grupo Móvel, e os procuradores 

do Trabalho. Recebemos denúncias e vamos aos locais de 

exploração. Quando as denúncias são confi rmadas, parti-

cipamos do processo de resgate e, além disso, entramos 

com ações, as chamadas ações civis públicas da Justiça 

do Trabalho, pleiteando direitos desses trabalhadores, 

principalmente as indenizações por dano moral, que é uma 

forma de punir o explorador. Encontramos de tudo. É um erro 

acreditar que a prática de trabalho escravo no Brasil vem de 

uma pessoa que não tem informação. São grandes empresários 

e latifundiários. Quando se trata de discutir trabalho escravo no 

Brasil, talvez a impunidade seja a maior de todas as grandezas. 

Você entra numa fazenda que é do “rei do feijão”, rei disso, rei 

daquilo, ou seja, o “rei da exploração dos trabalhadores”. Já en-

frentei algumas situações dessas, ameaças, porteiras trancadas. 

Já enfrentei veículo que a roda do carro solta inexplicavelmen-

te, você descobre que os parafusos foram afrouxados. Mas é um 

trabalho gratifi cante. Imagine um cidadão de 50 anos, de cabe-

ça branca, com o rosto profundamente marcado por uma vida 

duríssima, sem dentes, que nunca teve um documento: esse 

cidadão recebe uma carteira de trabalho, uma fotografi a, bota o 

dedão porque não sabe assinar o nome. E recebe um pagamen-

to. Você faz com que o empregador pague ali na hora os direitos 

porque ele trabalhou sei lá quantos anos e nunca viu dinheiro. 

Trabalhava pela comida que era superfaturada. Você vê o sujei-

to abrir uma boca completamente vazia e dizer que está feliz da 

vida. Isso não tem preço!

Luiz Antônio
Luiz Antônio Camargo de Melo nasceu em 7 de julho de 1960, no 

Rio de Janeiro (RJ). É promotor público e trabalha pela erradica-

ção do trabalho escravo no Brasil.
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Trabalho escravo

Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), o trabalho forçado 
pode assumir diversas formas.  Mas, 
em todas elas, a pessoa é forçada a 
realizar certos tipos de trabalho e so-
fre uma penalidade caso esse trabalho 
não seja feito. Estima-se que, no Brasil, 
haja entre 25 mil e 40 mil pessoas que 
trabalham em condições análogas à 
escravidão. 



Renaldo

Renaldo Perez nasceu em 20 de maio de 1918, em Cuiabá (MT), 

mas passou os primeiros anos de sua infância em Corumbá, no 

Mato Grosso do Sul. Foi balconista de farmácia.

Meu tio, guardião de Luís Carlos Prestes

Meu pai tinha um hotel em Cuiabá, que vendeu porque houve 

um tiroteio político lá. Por causa disso, nasci antes do tempo, 

até preto, meio carbonizado. Alguns meses depois, nós saímos 

da cidade. Naquela época, a viagem demorava muitos dias; o 

único transporte para sair de Cuiabá era o fl uvial, via Rio Pa-

raguai, que ia pra Corumbá. De lá pegava a estrada de ferro que 

vinha para São Paulo e para o resto do Brasil. 

Ficamos radicados em Corumbá porque tínhamos um tio que 

morava lá. Esse meu tio chamava-se Miguel Perez e era fotó-

grafo. Ele fez parte da Coluna Prestes, era 

mediador dele com a imprensa brasilei-

ra. Ele levava os repórteres que queriam 

fazer entrevista com o Prestes de barco 

até Guaíva, onde ele estava escondido. 

Prestes deu ao meu tio uma lanterna 

alemã que tinha as cores vermelha, ver-

de e azul, e eles combinaram um código 

para dizer se conviria ou não o Prestes 

estar presente nessas entrevistas. An-

tes de chegar onde os rebeldes estavam 

aquartelados, meu tio fazia a sinalização. 

Se tivesse pessoas duvidosas no barco, o 

Prestes não deveria aparecer. Então, al-

guns repórteres eram frustrados em suas 

entrevistas. Quando chegavam lá, não o encontravam. “Ah, o 

Prestes, ele saiu, eu acho que ele foi embora. Vamos fi car aqui 

mais um tempo e tal...”

POR CONTA DE SUA PROFISSÃO, RENALDO ESTEVE NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE FARMÁCIA, 
RECIFE (PE), 1961

117



Dona Izabel Dona Maricota
dos Bonecos NelsonNelson

Gegê Tião Rocha
Luiz Irmã Derly

Dieuner Cláudio
Bauer ConstantinoConstantino
Maria Kaká Werá

CatharinaCatharina José
Leonardo Luiz Roberto
MariazinhaMariazinha Geralda

Lidirico Seu Geraldo

Região
Dieuner

Região
Dieuner
BauerRegiãoBauerRegiãoConstantinoRegiãoConstantino
sudestEsudestEMariasudestEMariasudestEKaká WerásudestEKaká WeráKaká WerásudestEKaká WerásudestE

dos Bonecosdos Bonecos
Tião RochaTião Rocha

Luiz Irmã DerlyIrmã Derly
Dieuner CláudioCláudio

ConstantinoConstantinoRegião
Dieuner

Região
Dieuner

RegiãoBauerRegiãoBauerRegiãoConstantinoRegiãoConstantino

Catharina

Lidirico

Maria
CatharinaCatharina

Leonardo

sudestEMariasudestEMaria
Catharina

LeonardoLeonardo
Mariazinha

Lidirico

Leonardo
MariazinhaMariazinha

Lidirico
Mariazinha
LeonardoLeonardo
MariazinhaMariazinhaMariazinha



Dona Izabel  Dona Maricota  Chico 
dos Bonecos  Nelson  Maestro 

Gegê  Tião Rocha  Ailton Krenak 
 Luiz  Irmã Derly  Tia Maria  

Dieuner  Cláudio  Tia Palmira  
Bauer  Constantino  Vó Maria  
Maria  Kaká Werá  Aziz  Amalia 

 Catharina  José  Pedro  Xis  
Leonardo  Luiz Roberto  José  
Mariazinha  Geralda  Lira  Seu 

Lidirico  Seu Geraldo  Dona Ducha

Joaíma

Rio de Janeiro

Vitória

Belo Horizonte

São Paulo

SÃO PAULO

MINAS GERAIS

ESPíRItO SANtO

RIO dE jANEIRO

Araraquara

São Luis do Paraitinga
Paraty

Alfredo Chaves

Guaratinguetá

Mendes

Mariana

Milho Verde

Santana do Araçuaí
Araçuaí



4
1

2

3

5

6

87



apesar de ocupar apenas 10,6% do território nacional, na região 

Sudeste vive, estuda, labuta – e também se diverte – quase metade 

dos brasileiros. Mais populosa do que muitos países, essa região 

de histórias infi ndáveis nos é particularmente especial. Foi em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, e lá se vão férteis e inesquecíveis 

16 anos, que aconteceram os primeiros projetos de memória do 

Museu da Pessoa.

Futebol – Grande paixão do Museu
Desde a  fundação, o nosso time tem se envolvido intensamen-

te com a história do futebol brasileiro. Foram (e têm sido) be-

las tabelas, jogadas ensaiadas e bem executadas: uma delas, a 

criação do Memorial do São Paulo Futebol Clube, em 1994. Nos 

anos seguintes, entramos em campo nos projetos de história 

oral do Santos Futebol Clube e do Clube de Regatas Flamengo, 

gerando acervo de cerca de mais 120 depoimentos. Dois tes-

temunhos que estão neste livro refl etem a grande paixão que 

cerca o esporte mais popular do Brasil e mostram o “drama na-

cional”, ainda não resolvido, que foi a perda da Copa do Mundo 

de 1950: o jogador Bauer narra sua experiência nos campos de 

futebol, e o comerciante Constantino Cury fala do que viveu fora 

das chamadas quatro linhas.
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Memórias do Comércio – Relatos detrás do balcão
Nas relações de compra e venda que acontecem cotidianamente 

no Brasil – do pequeno estabelecimento às grandes redes de lo-

jas – freqüentemente nasce, entre comerciante e freguês, outro 

tipo de troca: de amizade e solidariedade. Registrar as histórias 

dessa extensa teia foi o objetivo da parceria estabelecida entre 

o Museu e o Sesc-SP, iniciada em 1995. A trajetória de vida dos 

comerciantes desvela boa parte da história local. Foram grava-

das entrevistas no Vale do Paraíba, Baixada Santista, Araraquara, 

Campinas, São Carlos e São Paulo. Alguns depoimentos deste li-

vro, como o do jornaleiro paulistano Pedro Favalle Filho e da co-

merciante Mariazinha Rocco, de Guaratinguetá, confi rmam uma 

antiga certeza: atrás do balcão tudo se sabe.

Clube da Esquina – Os sons que vêm de Minas
Apoiar os integrantes desse importante movimento musical a 

escrever sua história foi um grande desafi o. Estávamos ao lado 

dos compositores que criaram a trilha sonora da juventude de 

muitos de nós. O Museu Clube da Esquina nasceu virtual, um 

site com mais de cem entrevistas, sem contar as contribuições 

de internautas, músicas disponíveis, fotos da época, exposições 

e histórico de discos. E hoje esse “trem” caminha para con-

quistar sua sede física, no bairro de Santa Teresa, em Belo Ho-

rizonte! Nas muitas viagens a Minas Gerais, ouvimos histórias 

repletas de aventura e de poesia. Entre elas, publicamos aqui o 

depoimento da matriarca de uma grande família de músicos, 

Dona Maricota Borges. 

Memórias da Literatura – De quem escreve ou lê
Literatura e histórias de vida: é a partir desse encontro que surgiu 

esse projeto do Museu da Pessoa, uma série de cem programas de 

rádio e podcast, veiculados pela Rádio Cultura AM, de São Paulo, e 

Rádio Câmara, de Brasília, entre outras, em 2007. Esses progra-

mas, disponíveis em nosso portal, trazem relatos e opiniões de 

leitores comuns e escritores consagrados, sobre obras, autores, 

hábitos e incentivo à leitura. Desse original acervo, trouxemos a 

história de Luiz Mendes, um paulistano que cumpriu 30 anos de 

prisão, conheceu a literatura no cárcere e se tornou escritor. 
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A grande 
bonequeira do Vale 

do Jequitinhonha

Izabel Mendes da Cunha nasceu no dia 3 de agosto de 1924, na zona 

rural de Porto Volantes, atual distrito de Santana do Araçuaí (MG). 

Quando era pequena, e a sua cidade não era conhecida por ninguém, 

Izabel aprendeu a cerâmica com a mãe. Mas, não contente em fazer 

panelas e outras peças utilitárias, a menina começou a fazer bone-

cas para brincar. Sua enorme vontade de brincar de bonecas tornou-a 

uma grande especialista em moldar as formas femininas em barro. 

Mais velha, tomou a Rodovia Rio–Bahia e foi tentar vender as suas 

primeiras peças, o que conseguiu fazer depois de muito esforço. Não 

demorou muito para que o mundo começasse a reconhecer o seu va-

lor. Tornou-se uma artista renomada internacionalmente, mas não 

abandonou a sua cidade natal, onde atualmente se vê, na praça 

central, uma estátua da artista. Izabel Mendes da Cunha ajudou a 

colocar a cidade no mapa de lugares obrigatórios do Vale do Jequiti-

nhonha e também desencadeou um processo artístico pelo qual vários 

artesãos despontaram.  

Dona Izabel 
M

Eu tinha muita vontade de brincar de boneca

eus pais são João Mendes da Cunha e Italina Maria de Jesus. A 

gente morava em uma fazenda. Meu pai trabalhava fazendo roça 

e a minha mãe trabalhava fazendo panela e pote, mexendo com 

o mesmo barro que a gente hoje mexe. Ela fazia essas peças: pa-

nela e pote e prato, essas coisas pra vender pros vizinhos de lá 

da roça, e também fazia pra gente usar em casa mesmo. Quan-

do o meu pai ia pra roça, ele levava todos os fi lhos. Eu fi cava 

em casa pra ajudar a minha mãe. Quando ela ia trabalhar, fazer 

as peças de barro, eu fi cava pra olhar o menino mais novo. E 

eu tinha muita vontade de brincar com boneca. Vivia falando 

em boneca, mas eu não sabia como é que era. Nesse tempo não 

tinha essas bonecas que hoje em dia tem, de plástico, de lou-

ça, ninguém ouvia falar nisso. Eu pegava sabugo de milho que 

meu pai havia colhido e debulhado pra dar à criação, guardava 

aqueles sabugos, enrolava um pedacinho, retalhinho de pano 
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na cintura e falava que era boneca. Eu falava: “Boneca deve ser 

assim.” Colocava uns pedacinhos de pau, botava uns bracinhos. 

Mas era aquela vontade mesmo de brincar com boneca. Depois, 

eu via a minha mãe mexendo, fazendo o barro, puxando o barro 

para fazer aquelas vasilhas. Aí, eu falava assim: “Eu vou fazer 

uma bonequinha de barro pra brincar. Eu vou é fazer a minha 

boneca.” E com a minha imaginação, fui fazendo a experiência. 

E peguei, comecei fazendo aqueles bolinhos de barro e mexen-

do. Aquele barro era difícil de achar onde a gente morava. Era 

numa outra fazenda que tinha. Aí meu pai buscava o barro de 

animal e trazia em casa. E a minha mãe brigava quando a gente 

ia apanhar um bolinho pra fazer um brinquedo. Ela brigava com 

a gente porque barro era difícil. Mas quando ela ia almoçar ou 

fumar um cigarro, eu pegava um bolinho de barro e escondia. 

Na hora que o mais novo dormia, eu botava ele lá na cama e ia 

fazer a bonequinha. Fazia aquelas bonequinhas, pequenini-

nhas. Ai, me enchia tanto de gosto ter aquilo pra mim! Eu nem 

tinha mais sono pra ir dormir de noite. Tinha uma vontade do 

dia amanhecer logo pra cuidar das minhas bonequinhas. Quan-

do minha mãe viu, valha-me Deus! Ela brigava e ralhava com a 

gente. Quando ela ia colocar as peças no forno para queimar, eu 

vinha com aquelas coisinhas na mão pra colocar junto com as 

peças dela. “Sai daqui, menina! Você vai quebrar minhas vasi-

lhas, minhas coisas.” “Oh, mãe, põe num cantinho, assim? Num 

cantinho!” Eu acho que ela fi cava com dó e colocava junto com as 

peças dela. No outro dia, quando ela levantava pra ver as peças, eu 

tinha levantado primeiro e estava esperando ela levantar. Aquilo 

pra mim era o gosto demais que eu tinha. Vixe! E foi continu-

ando assim, e a gente foi crescendo naquela infância de mexer 

com barro... E sempre comecei a fazer aquelas peças maiores, 

mais diferentes. Quando vi, eu já estava moça, já trabalhava, já 

sabia o que é que estava fazendo. Eu já peguei pra fazer as peças 

diferentes. Quando eu fazia uma peça grande, maiorzinha, o povo 

fi cava encabulado. Mas quando falava pra eles, oferecia pra eles 

comprarem, falava o preço, ninguém queria comprar, porque era 

caro, porque era barro. Eles não davam valor. 

As primeiras vendas

Depois, há muitos anos que eu já tinha minha própria casa, já 

tinha casado, eu cheguei e peguei isso aí: “Eu sei fazer tanta 

coisa de barro! Vou fazer tudo o que eu sei fazer.” E eu não 

fazia peça grande assim, não. Eu fazia média, pequena. É 

que não tinha quem comprar. Eles admiravam, mas quando 

perguntavam o preço, era muito caro. Passava muito tempo 

DONA IZABEL EM SEU ATELIÊ. SANTANA 
DO ARAÇUAÍ (MG), 2007



fazendo uma peça ou duas, e fi cava sem vender, porque nin-

guém podia comprar. E eu continuava nos jarros, no pote, na 

panela, aquelas galinhas-d’angola, fazia pato, essas coisas. 

Foi quando meu marido faleceu. Já tinha os meninos todos, 

e eu fi quei só com os fi lhos e Deus no céu e meus braços na 

terra. Trabalhava na minha roça e na dos outros aqui, e vol-

ta e meia mexia com barro. Eu pensei assim: “Agora eu vou 

sair e vou fazer minhas peças, as que eu sei fazer. E vou fazer 

grandes! Mas eu vou vender lá na Rodovia Rio–Bahia. Lá passa 

carro.” Aí eu peguei e fui fazendo. Pagava uma pessoa pra aju-

dar a levar as peças até a Rio–Bahia, a pé, mais eu. Lá eu pegava 

o carro e ia até a Bahia. Na Rio–Bahia tinha passageiro de todo 

canto, de longe, até de fora do Brasil vem gente. Então, tinha vez 

que chegavam aqueles carros, e as pessoas viajando costumam 

parar naquela cidade pra almoçar, ou descansar um pouco, aí eu 

vendia. Eles compravam a peça e levavam pro lugar deles. Quan-

do uns falavam com outros que haviam comprado, essas pessoas 

já chegavam procurando, mas não sabiam onde era. Uns saíam 

procurando e não sabiam que era lá em Santana do Araçuaí. 

Mais tarde, quando eu já estava vendendo um pouco, o pre-

feito de Araçuaí escreveu para mim para que eu fosse fazendo 

tudo o que eu soubesse fazer, e que eu fosse guardando aqui 

que uma hora ele ia mandar buscar. Foi o pessoal da Comissão 

de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale) que 

veio pra levar, pra colocar na loja, vender na loja. Quando tinha 

um tanto de dias, o dinheiro já tinha acabado. Porque eu ia só 

fazendo e juntando, não vendia mais nada. “Como é que eu vou 

fazer? Eu vou comprar fi ado?” Passei no mercado com vergo-

nha de comprar fi ado e eles não venderem...

Foi quando chegou o carro com Doutor Leopoldo; ele é que 

estava tomando conta das coisas. Mas o carro dele não subia 

aqui; ele parou lá embaixo, na feira, e estava perguntando a eles, 

lá na feira, por mim. Quando eu ouvi ele falando: “Cadê a Dona 

Izabel?” Aí, chegou uma mulher lá na venda e falou assim: “Ô, 

Izabel, ô Izabel. Tem um homem aí perguntando por você. Quer 

ver você.” Aí eu saí. Quando eu fui descendo, eu pensei: “O que 

pode ser?” Quando eu fui descendo a calçada, eu reconheci o 

Doutor que já tinha fi cado com algumas coisas. Aí corri e já subi 

e cheguei lá e falei com as meninas: “Graças a Deus! O povo já 

veio buscar as coisas.” Aí o Doutor Leopoldo chegou, mais um 

companheiro que tinha fi cado com ele no carro, já subiram 

com as caixinhas. Já pegaram as peças todas e levaram e puse-

ram no carro e o doutor tornou a pagar um dinheiro bom pra 

gente. Falou assim comigo: “Olha, Dona Izabel, esse dinheiro, 

a senhora tome muito cuidado com ele, porque esse dinheiro é 

ACIMA E AO LADO: FORNO PARA QUEIMA DAS PEÇAS 
DE BARRO NA CASA DE DONA IZABEL. ABAIXO: FOTO 
DO ATELIÊ, NA CASA DA DONA IZABEL. SANTANA DO 
ARAÇUAÍ (MG), 2007.
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nota grande, uma nota de 500.” Ele falou que eram os primei-

ros dinheiros grandes que iam aparecer em Santana do Araçuaí. 

E era eu que recebia vendendo essas vasilhas. Ah, nós fi camos 

muito alegres. Aí, ele disse: “A senhora pode continuar a fazer e 

deixar aí; todo mês nós viremos buscar, todo mês. E não precisa 

a senhora vender na Rio–Bahia.” 

Foi tudo da imaginação

Eu mesma que fazia a idéia, criava a imaginação pras minhas 

peças. Pegava o barro e pensava em fazer alguma coisa, a peça 

de um jeito, e fazia. E o povo gostava e eu continuava. Eles com-

pravam e eu continuava a fazer e tornava a fazer e inventar e fa-

zer outra peça. E fazia, até quando eles fi caram gostando mais 

das bonecas. Quando criança, eu gostava muito de ver aquelas 

mulheres, as mães com os meninos no braço, no colo. Era a 

coisa mais bonita quando minha mãe estava com o nenezinho. 

Eu achava isso bonito, aí eu pensava assim: “Eu vou fazer uma 

boneca como se fosse uma mãe amamentando a criança.” Eu 

pegava o barro e fazia. E fui fazendo as pequenininhas, e das 

pequenininhas eu peguei a fazer grande.

Os vestidos das bonecas que eu faço são como os que eu usa-

va antigamente, aquela roupa comprida, toda cheia de enfeite, 

com renda, babado... Eu me lembro de quando eu era pequena, 

daqueles vestidos das noivas, com os véus compridos. E a mi-

nha mãe chegava em casa e falava assim: “Mas, menina, quem te 

ensinou a fazer essas peças diferentes que eu nunca ouvi falar?” 

Mas a minha mãe era antiga, mais do que eu, e nunca tinha ou-

vido falar o que eu fazia no barro. Então eu falava: “A senhora 

me ensinou a mexer com o barro, agora essas peças foi Deus que 

me ensinou.” 

Eu tirava o barro e ia fazendo as peças. E tinha barro de toda 

cor: tinha o barro amarelo, tinha o vermelho, tinha o barro 

branco, tinha um rosa. Juntou tudo e é barro. Pra fazer o cabelo 

preto eu misturo um pouco de carvão com um pouco da água 

do barro. Eu passo e fi ca preto. Porque se for pra “empretar” 

tudo no forno, ela fi ca todinha preta. Isso tudo foi idéia que eu 

tive. Mas eu ensinei para muitas pessoas que eu não conheço e 

que agora sabem esse trabalho. E eu tenho prazer com isso. Mas 

tudo isso veio da minha imaginação. Eu fazia o rosto como se 

fosse o rosto de uma pessoa. Eu falava assim: “Vou fazer o rosto 

de uma pessoa.” Então vinha alguém e falava: “Olha! Tá pare-

cendo Fulana. Olha! Tá parecendo Sicrana!” Eu faço assim... 

Tem hora que eu faço elas alegres, sorrindo. Tem hora que eu 

faço outras sérias, bem sérias. Eu faço outras com raiva, com 

LEGENDA BOX: A LEGENDA CRESCE EM TAMANHO E EM 
VOLUME DE INFORMAÇÕES. 
DUIS AUTEM VEL EUM IRIURE COLOR IN HENDRERIT IN 
VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE CONSEQUAT, VEL ILLUM 
COLORE EU FEUGIAT NULLA FACILISIS. DUIS AUTEM VEL EUM 
IRIURE COLOR IN HENDLLUM COLORE EU FEUGIAT NULLA 
FACILISIS.



raiva mesmo... Tudo eu faço. E no dia que eu não estou muito 

alegre, não tem jeito de elas fi carem alegres. Elas fi cam sim-

plesmente sérias. Mas foi tudo da imaginação!

Continuando o trabalho

Depois, a Codevale me contratou pra ensinar os adultos e as 

crianças. Já tinha muitos aqui que eu tinha ensinado e eles já 

estavam trabalhando. Era só me procurar. Eu não cobrava de-

les, não, porque só a gente sabe da luta dos outros também. 

Quero sempre ajudar; eu já tinha ensinado, tinha ajudado, sem 

precisar, sem eles pagarem nada. Também ensinei meus fi lhos 

todos. Agora um está ensinando outros. Eu tenho prazer em en-

sinar, porque não fi ca só pra mim. Fica pra todos. 

Agora eu custo muito a vender, porque custo muito a fazer 

uma peça, custa muito vender uma peça. Eu quero o meu preço 

e eu subi o preço, porque eu achei que só podia ser esse preço. 

Já lutei muito. Sacrifi quei muito. Agora eu estou cansada e cus-

ta muito fazer uma peça. É pesado carregar. Eu já nem faço as 

peças grandes, porque é difícil carregar.  E tem hora que eu falo 

que eu vou parar de fazer, que eu já trabalhei demais, que eu 

cansei. Mas dá vontade de continuar mexendo com o barro... 

NA PÁGINA AO LADO – ACIMA: DONA IZABEL COM UMA 
DE SUAS BONECAS. NO MEIO: DETALHES DE SUAS OBRAS. 
ABAIXO: DONA IZABEL EM SEU ATELIÊ. SANTANA DO 
ARAÇUAÍ (MG), 2007 
NESTA PÁGINA – ACIMA: PEÇAS DE BARRO, FEITAS POR 
DONA IZABEL. À DIREITA: BONECA DE BARRO CRIADA 
PELA ARTESÃ. SANTANA DO ARAÇUAÍ (MG), 2007
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Maria Fragoso Borges nasceu em 4 de abril de 1920, em Belo Hori-

zonte (MG). Teve 12 fi lhos, sendo quatro deles músicos – Marilton, 

Márcio, Telo e Lô Borges. Sua casa era freqüentada por fi guras como 

Naná Vasconcelos, Milton Nascimento, o “Bituca”, e Beth Carvalho. 

Faleceu em 2006. 

Tive 12 fi lhos porque Ele mandou 12

Conheci o Salomão, namoramos um mês, se tanto. Me pediu em 

casamento e papai consentiu, porque conhecia a família toda. Me 

casei com 18 anos e tive 12 fi lhos, um morreu ao nascer. Os nomes 

deles: Marilton, Márcio Hilton, Sandra Maria, Sônia Maria, Shei-

la Maria, Marcos Milton – o Yé –, Solange Maria, Sueli Paulina, 

Marcelo Borges – o Telo –, Mauro Nilton Borges 

– o Nico –, Salomão Borges Filho – o Lô. Graças 

a Deus, a convivência com meus fi lhos é maravi-

lhosa. Criei a molecada toda aqui. Na época, usa-

va-se pôr a cadeira no passeio; a mãe sentava e os 

meninos brincavam de roda, de bola, tudo perto 

da gente. Era costume, de tardinha, estar todo 

mundo no portão. Eu era doida para ter fi lho, 

mas demorou cinco anos e, um belo dia, fi quei 

grávida. Fiz um trato com Nosso Senhor. “Se eu 

tiver um fi lho, vou ter quantos o Senhor quiser. 

Não vou evitar, não vou fazer nada.” Tive 12 por-

que Ele mandou 12. O Salomão ajudou muito na 

criação dos nossos fi lhos. Saíamos todos juntos. 

A gente tomava bonde e enchia dois bancos de crianças. Fazia 

piquenique no parque, levava comida, toalha e coberta para for-

rar a grama para os meninos pequenos poderem dormir. Temos 

muito gosto de ter os fi lhos que temos. 

Filhos músicos

Marilton se interessou por música desde pequeno. Quando ele fez 

um ano, ganhou uma gaita. Ele tocava tudo naquela gaitinha. Tinha 

um jeito fora de série para música. Era fl autinha, bandolim, vio-

lãozinho... Minha mãe tocava um bandolim lindo... E tocava fl auta. 

Minha família toda gostava de tocar e de fazer barulho. A “esquina” 

DonA MAricota
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SALOMÃO BORGES E DONA MARICOTA  EM UMA CASA DE 
TANGO DE BUENOS AIRES (ARG), 1999



começou depois que voltamos do Edifício Levy para a casa onde já 

havíamos morado, na Rua Divinópolis. E eles iam para a esquina, 

fi cavam tocando violão até tarde. As meninas eles não deixavam ir, 

porque falavam muita bobagem. Os vizinhos tinham ódio deles. 

Chamavam a polícia. Tinha dia que chegava todo mundo correndo: 

“O que foi que aconteceu?” Eu tinha que esconder todos e fechar 

a porta, pegar a vassoura e começar a varrer lá na frente, como se 

nada estivesse acontecendo. A polícia: “É aqui que tem uma rapa-

ziada que toca ali na esquina?” Eu falava: “Tenho uma rapaziada 

sim, mas está todo mundo no colégio essa hora. Só os pequenos es-

tão em casa.” Tinha que mentir. Isso durou muito tempo... O Clu-

be da Esquina fui eu que inventei o nome. Hoje ele é reconhecido, 

tem até placa homenageando os meninos e o Bituca, que conviveu 

conosco desde os tempos do Edifício Levy. Uma noite, Marcinho, 

Bituca e Lô estavam lá na esquina. O Lô e o Bituca tinham feito a 

melodia, Marcinho achou bonita e falou: “Eu vou fazer a letra dessa 

música. Vou pegar um papel e um lápis.” E veio correndo. Quan-

do chegou em casa, a luz acabou. “Mãe, me arranja uma vela pelo 

amor de Deus.” Eu falei: “Quem é que está morrendo?” Diz ele: “É 

uma música que eu quero fazer, e se não fi zer ela morre.” Aí eu fui 

com ele lá para fora: “Agora a senhora segura a vela.” Eu sou idiota 

mesmo, fi quei segurando a vela e ele escrevendo a letra. Ele fala 

que eu sou a iluminadora dele! Ele escreveu e foi para a esquina. Eu 

falei: “Leva a vela para vocês poderem cantar a música nesse Clube 

da Esquina.” Na hora que ele chegou lá, a luz voltou. Foi engraçado 

mesmo esse negócio. Se não fosse eu, não saía a letra da música 

“Clube da Esquina I”. Mais uma do Clube da Esquina!

FOTO DE DIVULGAÇÃO DO DISCO OS BORGES. DE PÉ: 
MARILTON E SOLANGE. SENTADOS: NICO, MÁRCIO, YÉ E 
TELO. BELO HORIZONTE (MG), 1980

Primeiros acordes

Em 1963, Milton Nascimento se mu-
dou de Três Pontas para o Edifício 
Levy, no centro de Belo Horizonte. No 
mesmo prédio moravam as famílias 
Borges e Tiso. Milton, o Bituca, logo 
fez amizade com Marilton, o primogê-
nito músico dos fi lhos de D. Maricota 
e seu Salomão. Iam ao Ponto dos Mú-
sicos, onde Wagner Tiso, Paulo Horta, 
Nivaldo Ornelas, Helvius Vilela, Aécio 
Flávio, Paulo Braga e tantos outros se 
reuniam para dali tocar nos bailes dos 
clubes da cidade. Tempos depois, com 
a volta ao bairro de Santa Tereza, os fi -
lhos da família Borges sempre estavam 
no cruzamento das Ruas Divinópolis e 
Paraisópolis. Rodinhas de violão, pe-
ladas, tardes de papo para o ar junto 
com os amigos Beto Guedes, Toninho 
Horta, entre outros, inspiraram D. Mari-
cota a batizar o ponto de encontro dos 
rapazes de Clube da Esquina. Quando 
indagada sobre o paradeiro dos fi lhos, 
respondia: “Estão lá no clube deles, o 
Clube da Esquina!”
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Quem conta um conto 
omite um ponto 
e aumenta três.

BONECO DE CHICO EM CENA, S.D.

Chico dos bonecos

Francisco Marques Rocha, mais conhecido como Chico dos Bo-

necos, nasceu em 14 de julho de 1959, em Belo Horizonte (MG). É 

escritor e arte-educador.

Trava-línguas para o Chico 

Minha avó materna é uma pessoa muito especial para 

mim. Eu matava aula e ia para a casa dela. Era bom, 

porque ela nem estranhava. Às vezes, lembrava: “Chi-

quinho, mas você não tinha aula hoje?” E eu respon-

dia: “Tinha, mas hoje é feriado.” Como a vida dela era 

costurando, se falasse que era feriado, ela acreditava. 

Foi com ela que aprendi a brincar com palavras. Ela 

tinha pouca escolaridade, mas era de uma sensibili-

dade muito grande. Fazia uns jogos de palavras, tra-

va-línguas. Dizia coisas como “Antônio ônio / serra 

matatonho / catirimbibônio / fi fi rifi fônio”.

E eu tinha um encantamento com a escrita, com o livro. Com 

10, 11 anos, comecei a escrever histórias e fui recuperando es-

ses jogos que fazíamos. Tinha um ritual: eu acendia uma luz, 

acendia uma vela, fi cava a noite escrevendo, era uma coisa as-

sim meio mágica. Mas, logo depois, passei para a poesia. Queria 

ser poeta, porque tinha uma aura de magia. Lembro do livro O 

Menino Poeta, da Henriqueta Lisboa, e isso me encantava. No 

início, escrevia usando rimas, refl etindo um pouco sobre a vida, 

buscando muito a rima como uma estrutura. Mas, logo depois, 

eu fui conhecendo outras coisas.

A minha maneira de encarar a poesia é uma coisa de muita 

autocrítica, então fi ca uma coisa muito no osso, é muito denso, 

é uma coisa que esgota. Tanto que eu acho que quase não exis-

te um poeta que é só poeta. Ele tem que ser alguma outra coisa 

para poder respirar. Ou escritor, ou romancista, ou contista, ou 

crítico. Eu descobri o teatro de bonecos. Fui assistir uma vez 

em Belo Horizonte e disse para um cara do grupo que estava se 

apresentando: “Eu queria fazer isso aí.” Ele me indicou um li-

vro que ensinava a fazer bonecos com massa de papel e foi assim 

que eu comecei. A primeira apresentação que fi z foi lá no quin-

tal da casa da minha avó. Às vezes, as pessoas me perguntam 

onde encontrar todos esses brinquedos e eu sempre digo: esse 

endereço é bem ali na esquina da Avenida da Memória com a 

Rua da Imaginação, bem no centro do bairro da Convivência.



Nelson

Nelson Alves da Cruz é ilustrador e escritor. Nasceu em Belo Ho-

rizonte (MG), no dia 20 de junho de 1957. 

Nas trilhas de Guimarães Rosa

Como ilustrador, ao receber textos, sempre vinham à minha 

mente idéias e imagens que nunca me largavam. Quando li que 

Guimarães Rosa participou da condução de uma boiada, no ser-

tão de Minas, comecei a imaginar... Ele montado na mula Bala-

laica, andando pelo sertão mineiro com a boiada. Desde então, 

o imaginei em cima de uma mula. Nunca me saiu da cabeça. E 

com novas leituras, outras imagens não me abandonavam. Mar-

cou muito o primeiro parágrafo do Manoelzão e Miguilim quando 

ele traça o cenário. Me jogou na mente a imagem do lugar, vi o 

lugar. Foi meu reencontro com João Guimarães Rosa. Era a hora 

de escrever sobre aquilo. 

Ver de perto

Fui para o sertão. Comecei por Três Marias, até quase a Vereda 

do Catatau, porque os caminhos antigos já não existem. Sem-

pre fotografando, desenhando e conversando com as pessoas. 

Lá tem a fazenda do Chico Moreira, o cemitério do Manuelzão. 

Na segunda viagem, fui para Cordisburgo, subi até a fazenda do 

Juvenal. Visitei o museu, a casa do Rosa... E, na terceira viagem, 

voltei a Cordisburgo para desenhar as peças do museu e os ob-

jetos do escritor. Ouvi os meninos contadores de história e me 

emocionei com eles. Foi impressionante um adolescente con-

tar uma página inteira do Rosa. Também fui ao Morro da Garça 

conferir uma história de que o Rosa teria ido lá para ver se via 

assombração. Fui para sentir e desenhar o Morro da Garça. Lá 

conversei com o Tião Leite, último vaqueiro vivo daquela boia-

da que o Guimarães acompanhou. Os fi lhos do Tião proibiram 

que ele contasse essa história, achavam que a mídia só lembrava 

do Manuelzão e esquecia os outros vaqueiros. Foi um dos meus 

troféus ter conversado com alguém que participou daquela 

boiada. Era apenas mais uma... Só que nela havia uma pessoa 

especial, o João, que eles chamavam de João Rosa. Foi assim que 

publiquei No Longe dos Gerais.
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Maestro GeGÊ

Geraldo Elias Martins, Gegê, nasceu em 26 de maio de 1929, em 

Acaiaca, vila perto de Mariana (MG). Foi maestro de banda. 

E a banda não passou... 

A minha família toda era de músicos; sou o caçula, fi cava as-

sistindo à turma ensaiando. Toquei requinta, clarineta e fi -

quei no saxofone. Em 1969, fui transferido para Mariana. Lá, 

a centenária Banda União estava com um regente muito amigo, 

Álvaro Walter, que me convidou para participar. Em 1978, ele 

foi transferido para Uberaba e, desde então, assumi a regência. 

Fomos convidados para tocar na posse do Tancredo Neves, em 

Brasília, em 1985. Eram dez bandas, íamos fazer a “Alvorada” 

para ele. Dormimos em colchões distribuídos pelo chão. Às 4 da 

manhã levantamos, todos uniformizados, cada um com seu ins-

trumento. Chegou a notícia: “Tancredo está passando muito mal, 

foi operado e não vai mais haver posse.” Uma frustração enorme, 

viagem de 12 horas, aquela euforia, tocar para o novo presidente, 

mineiro. A gente veio muito triste, sem nenhuma comemoração, 

e até hoje esse fato não saiu mais da nossa lembrança. 

 

Comoção 

nacional

Tancredo Neves foi o primei-
ro presidente civil eleito desde 
1960, após mais de 20 anos de 
governo militar. Mas ele nunca 
chegou a tomar posse e faleceu 
um mês depois que seu vice, 
José Sarney, assumiu, em 1985. 

IGREJA NOSSA SENHORA DO 
CARMO, EM MARIANA (MG), 2003



Tia rainha 

Eu tenho uma coisa marcante na minha vida, porque eu sou so-

brinho de uma rainha – e tenho muito orgulho disso. Quando 

eu fui para a escola, aos sete anos, no primeiro dia 

de aula, a professora nos recebeu na biblioteca, nos 

sentou no chão, abriu o livro As Mais Belas Histórias, 

da Dona Lúcia Casassanta, e começou a ler: “Era 

uma vez, num lugar muito distante, havia um rei e 

uma rainha...” Eu levantei a mão e falei: “Profes-

sora, eu tenho uma tia que é uma rainha.” Ela res-

pondeu: “Fica quieto, meu fi lho. Isso é história da 

carochinha.” E continuou... Cada vez que ela falava 

em rainha lá na história eu levantava a mão. Uma 

hora, ela fi cou brava: “Menino, isso não existe, isso 

é de mentirinha.” No fi m da aula eu fui levado para 

a sala da diretora que me passou logo um sabão: “O 

que é isso, menino? Presta atenção. Quer ir embo-

ra desta escola? Quer ser expulso?” Eu calei a boca. 

Isso foi muito marcante. Eu nunca pude falar disso, 

nem no primário, nem no ginásio, nem em época 

nenhuma. Já na universidade resolvi fazer História 

e, no fi m do curso, disse ao professor: “Olha, uma 

tia minha foi rainha, e ela não aparece nos livros. 

Ele respondeu: “Meu fi lho, te enganaram, talvez 

a Antropologia te mostre o caminho.” Fiz Antro-

pologia e me especializei em Cultura Popular para aprender 

sobre isso. Essa tia Etelvina foi Rainha Perpétua do Conga-

do. E todo ano, durante três meses, sempre aos domingos, os 

Ternos de Congado, Caboclinhos, Marujos e Vilões iam à casa 

dela. Ela saía com um manto vermelho, a coroa, o cetro debai-

xo de uma sombrinha, e ia para os festejos de Nossa Senhora 

do Rosário. Aquilo me dava muito orgulho. Com ela aprendi 

a conviver com a cultura popular tradicional brasileira como 

matéria-prima de educação, de desenvolvimento, de afi rmação 

da identidade, da cidadania. Se a gente olhar a cultura popular, 

verá que tem muita majestade nesse país.

TIãO

Sebastião Rocha nasceu em 30 de agosto de 1948, em 

Belo Horizonte (MG). É empreendedor social e funda-

dor do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. 

CRIANÇA ATENDIDA PELO PROJETO SEMENTINHA, EM CURVELO (MG), 2005
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Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em 29 de setembro de 

1953, na região do Córrego Itabirinha, bacia do Rio Doce, di-

visa de Minas Gerais com o Espírito Santo, no povoado indí-

gena Krenak. Tornou-se uma das maiores lideranças na luta 

pelos direitos indígenas. 

O rio é meu avô

O Córrego Itabirinha é muito importante. Ele leva nossas idéias, 

pedidos, lembranças, lamentações para o Rio Doce, que depois 

despeja tudo no mar. Antes de os brancos chamarem o Rio Doce 

de Rio Doce, os boruns chamavam o rio de Watu. Nós vivemos 

na região do Watu, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Não so-

mos nem mineiros, nem capixabas. Vivemos aqui muito antes 

dos portugueses chegarem no Brasil. O Watu é nosso avô. E o 

pessoal: “O rio é avô de vocês?” A montanha que tem lá na fren-

te, Takruk-Krakk, pontas de pedra viradas para o céu, é como se 

fosse nossa avó, e ela fi ca triste, alegre. Quando vai chover, fi ca 

olhando qual é o humor dela. Quando amanhece o céu limpi-

nho, ela toda bonita, brilhando, observa o humor dela. O nosso 

humor é parecido com o humor da montanha, parecido com o 

humor do nosso avô, parecido com o humor de todas as serras, 

montanhas e rios que cercam nossa aldeia. Aqui o espírito dos 

nossos antepassados gosta de fazer comunhão com os fi lhoti-

nhos deles, que somos nós. Todos os nossos antepassados con-

tinuam numa corrente. E são invocados no nosso pensamento, 

com os nossos cantos, danças, ritos. Ritos da tradição. Tradi-

ção 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. A tiara que uso na minha cabeça é 

feita de casco de tatu. Mas não é de casco de tatu porque é fácil 

pegar tatu. Tem razão para ser desse material. Os adornos que 

usamos em cada ocasião nos tornam mais parecidos com o es-

pectro dos nossos ancestrais, que estão em volta, dançando. A 

chegada dos outros povos não cortou nossa ligação com a nossa 

memória, o rio de memória ancestral que alimenta a nossa vida 

nos campos.  

AILTOn Krenak 
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Tinta de jenipapo é luto

Quando começou a Assembléia Constituinte de 1988, e eu vi que 

eles estavam discutindo o destino dos últimos redutos naturais 

do país, eu já pela tampa com aquilo, fui procurar alguns ami-

gos, porque queria entrar pra falar na plenária e eles me disse-

ram: “Não, cara. Você não pode entrar lá na plenária. Lá entram 

os parlamentares, os constituintes. Ou você vai ter que ter uma 

credencial pra você entrar lá.” Mas eu consegui, talvez até com 

a ajuda involuntária desses meus amigos no gabinete deles. Pe-

guei um paletó de um, a gravata do outro, e me fantasiei de de-

putado pra poder entrar lá no plenário e pra ter a oportunidade, 

inclusive, de falar no púlpito. Como sei que pintar o rosto ou 

todo o corpo com tinta de jenipapo signifi ca luto, na Consti-

tuinte, peguei uma pequena vasilha com a tintura de jenipapo. 

Os deputados estavam na maior algazarra. “Não sou ninguém na 

cabeça deles, não vão me ouvir.” Passei uma faixa de tinta preta 

atravessando o rosto. E vieram fotógrafos, cinegrafi stas. “Vocês 

estão votando uma ameaça para o meu povo. Um povo que vive 

em cabanas não ameaça o crescimento e o desenvolvimento do 

Brasil. Se fi zerem isso, sangue do meu povo vai cair na sua ca-

beça.” Joguei uma maldição neles. E 430 deputados votaram a 

nosso favor. É o capítulo da Constituição, a partir do artigo 231, 

que trata dos direitos dos índios. 

Queriam matar a terra

A última geração dos krenak que viveu num lugar por duas dé-

cadas continuadas sem sofrer um ataque de genocídio foi a dos 

nossos avós. Houve tentativa de nos aniquilar. Fomos redu-

zidos a 30 e poucos indivíduos na metade do século 20. Hoje 

nós somos 300. É muito pouca gente, mas aprendi também que 

número é bobagem. Você pode ter milhares de indivíduos que 

não formam uma comunidade. O que forma uma comunidade é 

um conjunto de símbolos, de valores. Eu era pequeno e vi, isso 

há quase 50 anos, as carretas, os caminhões a diesel grandões 

entrando e desmatando a última região de fl oresta do Rio Doce, 

e levando aquelas toras de cedro, um caminhão para carregar 

uma peça. Fiquei olhando aquela violência, uma vontade enor-

me de tombar aqueles caminhões e jogar dentro do rio. 

A montanha 
que tem lá na 
frente é como 
se fosse nossa 
avó, e ela fi ca 
triste, alegre.
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Luiz

Luiz Soresini nasceu em 9 de março de 1938, em Vitória (ES). 

É economista.

Espírito Santo dos italianos

Meu pai era gráfi co. Veio no bloco dos técnicos, na segunda ou 

terceira leva de imigrantes italianos para o Brasil. Escolheu o Es-

pírito Santo porque meu avô já estava aqui. A primeira e a segun-

da levas de imigrantes foram praticamente braçais, vieram para 

substituir os escravos, desbravar o Estado do Espírito Santo, lá 

por volta de 1850. Foi aí que começou o ciclo do café, uma mudan-

ça na estrutura do Estado. Dois, três anos depois de papai, vieram 

minha mãe e meu irmão mais velho. Por isso, lá em casa, em re-

lação à língua que se falava, havia uma característica diferente de 

todo colonizador: a obrigação era falar português para minha mãe 

poder aprender. Se não, ela não se entendia com o verdureiro, 

com o leiteiro, com o padeiro. Mas todos nós entendemos o ita-

liano; não falamos, só entendemos bem. Hoje se fala que 70% da 

população do Estado do Espírito Santo é italiana ou descendente. 

É realmente uma grande família italiana.

Quem não comunica se trumbica!



Sabores de infância

Minha família era muito unida e sempre se reunia para brin-

car. No domingo, a gente ia para a igreja, e o meu pai fazia doce 

de mamão com caldo de cana. Todos os sábados ele fazia o doce 

para vender no domingo e comprar 

açúcar, trigo e essas coisas. Pegava 

duas latas, botava em cima do cavalo, 

e os meus irmãos iam para a igreja. 

Todo mundo chegava lá e comprava. 

Meu irmão vinha com uma sacolinha 

de dinheiro e, no fi m de mês ou no 

fi m de semana, o meu pai ia comprar 

as coisas de que precisava. A gente 

comia muito bem. De manhã cedo, 

algumas vezes tinha pão – a gente 

falava pão de venda, que o meu pai 

comprava a cada 15 dias –, ou então a 

gente comia batata-doce cozida, ba-

nana-da-terra cozida, inhame cozi-

do e, às 6h30, comia polenta com queijo frito, mandioca cozida. 

Fomos criados com muito leite. E café com açúcar só fui beber 

quando tinha uns 12 anos. Antes a gente torrava o café, pilava o 

café no pilão, fazia o coador e aí fervia o caldo de cana com um 

pouco de água, porque senão fi ca muito doce, e coava. Eu nem 

sabia que existia outro café. Remédio, a gente tomava muito 

pouco. Lembro que tomei a primeira injeção quando entrei no 

noviciado, com 24 anos, porque peguei gripe, que antes a gente 

curava com limão, chá de pitanga, de laranja. 

IRMÃ DERLY COM CRIANÇAS DO CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, EM SÃO PAULO (SP), 2000

Irmã derly  

Derly Fabres nasceu em 24 de abril de 1941, em Alfredo Chaves 

(ES). É freira, educadora e fundadora do Centro Comunitário da 

Criança e do Adolescente.
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Maria de Lourdes Mendes nasceu em 31 de dezembro de 1920, 

no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro (RJ). É uma das 

fundadoras da escola de samba Império Serrano. É mestre 

da Ação Griô Nacional (programa de valorização do saber 

popular vindo da tradição oral).

E o morro sempre dançou o jongo 

O jongo sempre existiu na Serrinha, é um ritmo que veio de 

Angola. Os escravos dançavam na hora da alegria, na hora do 

lamento. Quando queriam falar um com o outro, para que os se-

nhores não entendessem, eles cantavam aqueles desafi os. Mi-

nha mãe dizia que era bonito e triste também, porque tocavam 

o jongo chorando de saudade dos que fi caram. E, na Serrinha, 

antes era só jongo, não tinha escola de samba; era no morro. 

Lembro, quando pequena, o pessoal do 

morro da Mangueira e do Salgueiro indo 

dançar lá na Serrinha. Esse encontro de 

jongueiro era na casa das pessoas. Aque-

le saião... Até hoje a gente bota a saia ro-

dada para dançar, mas, antigamente, as 

mulheres usavam mesmo aquela saia. Eu 

aprendi a dançar jongo com a babá Maria 

Joana, porque aonde ela ia, me levava. Ela 

rezava ladainha nas casas, em festas de São 

João, São Pedro. Depois tinha o jongo. Ti-

nha casa que fazia macumba ou um baile, 

daqueles de sanfona. Dependia da família. 

Mas, na maioria, era jongo. Dona Maria Joana botava a gente 

para dormir. Fazia uma cama lá no quintal, forrava logo uma es-

teira. “Vão dormir que agora os velhos vão dançar.” Mas a gente 

queria ver. Os velhos de chapéu na mão dançando, aquela batida 

boa... Um dia, Dona Maria falou: “Vamos botar as crianças para 

dançar jongo?” Foi uma alegria. “Vamos, sim, porque vai fi car 

em extinção...” No Salgueiro, já não tinha mais; na Mangueira, 

Tia Maria
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ABERTURA DO I ENCONTRO DA AÇÃO GRIÔ NACIONAL, EM 
VASSOURAS (RJ), 2007



não existia mais. Porque a dança não passou para ninguém. Os 

velhinhos foram morrendo... Foi aí que surgiu a roda de sam-

ba com as crianças. Todas as comunidades jongueiras hoje têm 

criança. Não sei por que antes não podia. Hoje, sabe o que tem 

de especial no jongo da Serrinha? Acho que sou eu. Modéstia 

à parte, se eu não estiver, até as crianças falam: “Se a senhora 

não vem, não tem graça!” Todo mundo gosta quando eu dan-

ço. E eu sigo as tradições de antigamente, que eram assim: para 

entrar no jongo, tinha que pedir e agradecer tudo. Não entrava 

no jongo sem fazer um Pai-Nosso, uma Ave-Maria. Porque a 

vovó Maria Joana dizia que o jongo vem dos escravos e ali tem 

muitas almas. Junto com a gente, os cativos sofredores escutam 

o jongo. Esse negócio de “morreu, acabou”, isso é conversa. A 

alma das pessoas fi ca. E é isso que acontece, a gente reza, pede 

licença. Só isso. 

Nasce a Império Serrano

A fundação da Império Serrano foi em 47. Eu já estava casada, 

com uns 30 e tantos anos. Tinha uma escola de samba, mas ela 

só tirava décimo, quarto, quinto... Teve um ano que foi para 18º. 

Aí meu irmão se revoltou, um que ainda é vivo. Eu disse: “Va-

mos fazer uma escola de samba, meu irmão João.” E ele: “Mas 

escola de samba não se faz com conversa não, tem que conhe-

cer, vamos chamar seu Elói.” Era o sogro dele, que teve uma es-

cola de samba que tinha acabado. De lá, veio geladeira, panela, 

mastro de bandeira... Meus irmãos fi zeram as “cartas”, espa-

lharam pelos conhecidos e parentes. Foi uma reunião bonita no 

quintal da minha irmã. Pronto, aí se formou a Império Serrano. 

Há 48 anos nós já “botamos carnaval”. Quando o nosso enredo 

Antonio de Castro Alves e a Império Serrano fi caram em 1º lu-

gar, quase morri. Nunca chorei tanto. Meu irmão falou: ‘’Vou 

lá saber o resultado da apuração do samba. Se vocês escutarem 

uns fogos lá embaixo, é porque fomos campeões.” Daqui um 

pouquinho, os fogos não eram um, nem dois, nem três, aqueles 

fogos de bengala e os carros buzinando. Foi tão bonita, tão bo-

nita aquela vitória, que a casa da minha mãe fi cou que não tinha 

espaço para  ninguém. 

 

O ritual   

do jongo   

da Serrinha 

Para começar o jongo nós 
cantamos um “bendito”:
“Bendito louvado seja, é o 
rosário de Maria.
Bendito pra Santo Antônio, 
bendito pra São João,
Senhora Santa Ana, Saravá 
meus irmãos.
Saravá angoma-puíta 
Saravá meu candongueiro, abre 
caxambu, Saravá jongueiro.
Bendito louvado seja, meus 
irmãos,
agora mesmo que eu cheguei 
foi para Saravá.
Bendita louvada seja Senhora 
Santa Ana,
agora mesmo que eu cheguei 
foi para Saravá.”
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DIUNeR

Diuner Mello nasceu em 11 de janeiro de 1944, em Paraty (RJ). 

É funcionário público aposentado e voluntário na biblioteca da 

cidade. 

As pedras fundamentais de Paraty

Quando eu tinha uns 15, 16 

anos, fazia parte de um grupo 

de jovens que buscava a recu-

peração das tradições de Para-

ty, o artesanato, as procissões, 

a festa do Divino, o carnaval... 

É que antes tinha um turismo 

muito restrito à intelectua-

lidade de São Paulo, e estava 

começando a chegar aqui o tu-

rismo de massa. Os carros es-

tavam entrando no centro his-

tórico da cidade, provocando 

rachaduras nas casas, dispu-

tando espaço com as procis-

sões tradicionais... Levamos, 

então, um projeto para o pre-

feito, um mapinha da cidade, 

acho que foi em 75. Ele acatou 

e começamos a fechar a cida-

de com pedras de cachoeira. 

Como esse prefeito não tinha 

a maioria da Câmara, acabou 

não conseguindo levar o pro-

jeto até o fi nal. Mas o Instituto 

do Patrimônio Histórico, na 

época, viu a iniciativa daque-

les jovens e abraçou a idéia. 

Por conta desse trabalho que 

a gente fez, hoje a cidade está 

fechada com as correntes, em 

vez das pedras de cachoeira. E 

é essa a preservação de Paraty.

Benedito Cláudio Aquino nasceu em 16 de agosto de 1960, 

em Paraty (RJ). É professor.

Cláudio 

Uma cidade que lê

Paraty sempre foi uma cidade que lê. Tem biblioteca desde 1870. 

Nela, registramos a retirada de livro para o pessoal da cidade e 

para as áreas rurais também. Paraty teve muita importância no 

século 17, com o caminho do ouro, e no 19, com o caminho do 

café. E, como era um porto de interiorização para as Minas e São 

Paulo, por aqui entrava tudo, os músicos, os escritores e os livros. 

Tenho impressão de que essa efervescência de porto e comércio, 

de ideais e culturas da cidade portuária é que criou no povo esse 

interesse pela leitura. A Feira Internacional de Paraty (Flip) veio 

para confi rmar essa vocação histórica da cidade. 



TIa PaLMIRA

Um drink para a embaixatriz

Em Barra eu via mamãe cozinhar, e comecei também. Hoje te-

nho um restaurante. Os meus primeiros clientes foram os sur-

fi stas. Nessa época, só eu chamava o prato feito de “PF”. Vinha 

feijão, arroz, farofa, uma carne ou um peixe. Hoje muita gente 

já passou por lá. O restaurante é longe, e as pessoas demoram a 

chegar. Às vezes se perdem. Mas eu não obrigo ninguém a sair 

cedo da mesa. Eu tenho 140 lugares. Não faço reserva. A embai-

xatriz da França esteve lá. Um cônsul viu o ambiente do restau-

rante: “Quero uma mesa para tantas pessoas.” Era o cerimonial. 

Eu tinha mesas de lata e toalhinhas de pano. “Arruma a melhor 

toalha e junta essas mesas, vou trazer a embaixatriz da França.” 

Quando ela chegou, não sentou à mesa, mas sentou embaixo do 

pé de serigüela, que tem 53 anos. Tirou o sapato, sentou na ca-

deira, e dá-lhe caipirinha. Largou as mesas que o cônsul pediu, 

o cerimonial fi cou sentado nelas enquanto comia, e ela toman-

do caipirinha embaixo da árvore.

Caipirinha que passarinho não bebe

Receita de caipirinha
1 limão taiti
Açúcar a gosto
Gelo 
Pinga

Retire a pele branca do miolo da fruta, para impedir o amargor. Em um copo 
médio, adicione o limão com casca cortado em pedaços, junte o açúcar a gosto e 
amasse-os até produzir suco na medida de um terço do copo. Adicione gelo até 
completar o copo e despeje a pinga, de maneira a derreter parte do gelo. Misture 
o conteúdo com cuidado e sirva. 

Dica: para uma caipirinha de sabor mais leve, retire a casca do limão. 
Rendimento: 1 copo

Tia Palmira, registrada Palmira de Souza Leal, nasceu em 6 de 

setembro de 1932, em Barra do Guaratiba (RJ). É cozinheira e 

dona do restaurante Tia Palmira. 
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BAUer

José Carlos Bauer nasceu em 21 de novembro de 1925, em São 

Paulo (SP). Foi jogador do São Paulo, do Botafogo e da seleção 

brasileira. Faleceu em 2007.

Copa de 50 

Touradas do Maraca

A semifi nal contra a Espanha foi uma emoção. Porque o jogo es-

tava lá e cá: o Brasil atacava, a Espanha atacava, e a Espanha fez 

um gol, o meia-direita Silvestre Igoa fez um gol de bicicleta. Se 

a Espanha ganhasse ou empatasse o jogo, estariam falando até 

hoje, como se fala da nossa derrota para o Uruguai, mas foi um 

jogo em que a cada gol do Brasil, agora não sei precisar quando 

foi, se foi no quarto, quinto, sexto gol, várias pessoas começa-

ram a cantar “Touradas de Madri”: “Eu fui às touradas de Ma-

dri, pararatimbum, bum, bum, pararatimbum, bum, bum.” Era 

muito ruído, todo mundo cantando; isso eu nunca vi, jogador 

mais nenhum viu. Olha, não queira saber em dólar o quanto va-

leria ouvir de novo o que a torcida fez, o Maracanã lotado e o 

público todo cantando “Eu fui às touradas de Madri...”
BAUER, DEVIDO A SUAS GRANDES ATUAÇÕES NA COPA, FOI 
APELIDADO PELA CRÔNICA DE “MONSTRO DO MARACANÃ”

O Brasil sediou a 4ª Copa do Mundo, 
em 1950. Participaram 13 seleções, e o 
otimismo da torcida contagiou todo o 
time. Nenhum brasileiro poderia imagi-
nar que sua poderosa seleção pudesse 
ser derrotada pelo modesto Uruguai, 
que havia vencido apenas dois jogos. 

Campanha da seleção:
Brasil 4 x 0 México
Brasil 2 x 2 Suíça
Brasil 2 x 0 Iugoslávia
Brasil 7 x 0 Suécia
Brasil 6 x 1 Espanha
Brasil 1 x 2 Uruguai



Costantino

Constantino Augusto Cury nasceu em 13 de janeiro de 1924, em 

São Paulo (SP). Foi vice-presidente do São Paulo Futebol Clube 

por 14 anos. Faleceu em 2007.

Ganharam, mas pagaram a conta 

Nós tínhamos certeza de que íamos ganhar. Quando eu estive na 

concentração, na noite anterior, os jogadores estavam na por-

ta dos quartos, dando risada, brincando. Ué, você vê que nós 

tínhamos ganhado de todo mundo, e o Uruguai ganhou uma 

partida só, da Bolívia. Quer dizer, para nós não teria problema 

nenhum. Mas os jogadores brasileiros não sabiam da garra dos 

uruguaios, como eles têm a garra até hoje. Pra ganhar no fu-

tebol, precisa ter garra. E, nesse dia, não tivemos isso. Marca-

mos um gol, o primeiro gol, nós jogávamos pelo empate... E o 

Obdúlio Varela comandou a vitória do Uruguai. Saí do estádio 

8 horas da noite, e o estádio fi cou tão quieto, todo mundo fi cou 

lá, sentado... 

Eu, naquele tempo, fabricava lenço. E fi z o lenço “Brasil, cam-

peão do mundo”. Adiantado. Fui no vestiário e dei um pro téc-

nico, dei um pro Ademir, um lenço pra cada um, não esqueço 

até hoje. Eu vendia muito lenço, todo mundo comprava. Aí nós 

perdemos, e quem fi cou com os lenços foram os uruguaios, eram 

lenços grandes, estampamos em São Paulo e eu levei pro Rio. Os 

brasileiros não queriam comprar, mas os uruguaios compraram, 

pra gozar a gente. Depois eu fabriquei o lenço “Uruguay,  campeón 

del mundo”. Mandei lá pro Uruguai, pra Montevidéu, aí eu até 

ganhei um dinheirinho com isso.

 

uns choram, outros vendem lenço.
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VÓ Maria

Donga, o marido

Desde a infância, Donga ia a rodas de 
samba acompanhando a mãe, Tia Amé-
lia. Ainda criança já tocava violão, ca-
vaquinho e banjo. Participou de rodas 
de música na casa da baiana Tia Ciata, 
onde conheceu Pixinguinha. Em 1916 
compôs “Pelo Telefone”, o primeiro 
samba gravado no país, cuja letra diz: 
“O chefe da polícia pelo telefone man-
da me avisar / Que na carioca tem uma 
roleta para se jogar (bis) / Ai, ai, ai, dei-
xa as mágoas para trás, ô rapaz / Ai, ai, 
ai, fi ca se és capaz e verás (bis).”

Maria das Dores Santos Conceição nasceu em 5 de maio de 

1911, em Mendes (RJ). Vó Maria, como é conhecida, é cantora e 

gravou o primeiro disco aos 91 anos.

 

Vó Maria, uma vida no samba 

Meus irmãos tocavam saxofone, fl auta, bandolim e, o caçula, 

tamborim. Não só meus irmãos tocavam como minha irmã 

não casou logo porque meu cunhado tocava violão. Em 1918, 

meu pai não deixou ela se casar, porque dizia que ele era ma-

landro, tocador de violão. E eu cantava as modinhas... Sem-

pre tivemos a harmonia de samba. E quando começou o sam-

ba mesmo, eu sempre cantei com eles. Quando eu me casei 

com Donga, na década de 1960, é que comecei a fazer samba. 

O Benedito Lacerda, a turma toda ia lá para casa. O Martinho 

da Vila, o Paulinho da Viola, a Clara Nunes acabavam o show 

deles e fi cavam lá em casa. E todo dia 5 de abril, aniversário 

do Donga, eu fazia uma missa. E começava no sábado às 11 

horas, quando eu mandava rezar missa pra ele fi car bem de 

saúde e convidava os sambistas para ir. Quando Donga fez 70 

anos, depois da missa, convidamos todos que queriam tomar 

uma cervejinha com ele. Nessa altura, além do Martinho da 

Vila, foram todos os sambistas de todas as escolas. E a vida da 

vovó começou a ser dedicada só ao samba. A vovó não canta 

outra coisa. Quando me casei com Donga e fui morar na Rua 

Almirante Cândido Brasil, dizia para as pessoas: “Olha, casa 

de sambista, senta nesses bancos, e o copo bota no chão mes-

mo!” E nasceu o “em casa de sambista o copo é no chão!” O 

samba só terminava no domingo às 7 horas, muitas vezes a po-

lícia batia, mas sempre tinha um advogado amigo, alguém da 

polícia. Quando eles chegavam, o delegado ia na porta e dizia: 

“Pode ir embora! Casa de amigos.”

PIXINGUINHA, VÓ MARIA E DONGA NO MIS 
DO RIO DE JANEIRO (RJ), 1969



Maria Enésia

Maria Enésia Alves de Moura nasceu em 1º de fevereiro de 1935, 

no Rio de Janeiro (RJ). É mãe-de-santo e mestre da Ação Griô 

Nacional (programa de valorização do saber popular vindo 

da tradição oral). 

História de fechar o tempo

Faço parte do movimento negro do Rio. Houve um fórum de 

mulheres em Belo Horizonte para levantar bandeiras em favor 

de saúde, de educação e alimentação. Resolvemos participar. 

Consegui um ônibus, e foram mães-de-santo com 20, 30 anos 

de santo. Quando viram a gente chegar nesse ônibus com som, 

água gelada e banheiro, avisaram que não tinham onde botar as 

pessoas. Esse negócio me avisou que ia ser uma guerra, não uma 

festa. Começou tudo errado, pois pegaram as mães-de-santo e 

levaram para um lugar longe. Queriam jogar a gente nas casas 

de candomblé. Tenho 50 anos de candomblé, estou cansada de 

dormir em banco. Cheguei na organização: “Escuta aqui, como 

fi ca o meu pessoal?” Na hora do almoço, disseram que as mães-

de-santo tinham que pagar quentinha. Eu falei: “Não, temos por 

tradição comer de graça. Queremos que tratem a gente com res-

peito. Temos idade de ser avós de vocês.” 

Duas da tarde, eu na maior tristeza, e vi que tinha alguma coi-

sa encostada em mim. Fomos começar a atividade. Um homem 

grita: “Maria Moura, sua marmoteira! Veio para fazer bagunça, 

pregar mentira.” E o homem me xingou. Eu cantando para Exu 

e o homem me xingando. Pensei: esse homem não podia estar 

aqui porque é um encontro de mulheres. Vamos dar um jeito 

nisso, vamos chamar Xangô. Comecei a cantar, foi dando um 

vento, um vento e fechando o tempo. O vento levou mesa, ca-

deira, abaixei, a cadeira passou e aquilo não parava. E as mães-

de-santo gritando, gritando. Uma mulher branca incorporou 

Iansã depois de 15 anos que a mulher não “dava” santo. Quando 

Iansã chegou na mulher, aí que estragou mesmo. Veio um raio, 

bateu no transformador do bairro e aquilo fi cou tudo escuro. 

Veio uma chuva... Nisso, Iansã me chamou: “Minha mãe, vou 

levar a senhora lá para cima, não preciso de ter oju (olhos), vejo 

no claro e no escuro.” Daí, subimos umas escadas, e descobri-

mos que tinha cama para todo mundo. O pior é que gente do 

Brasil inteiro viu a cena.
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Kaká Werá Jecupé nasceu em 1º de fevereiro de 1964, no distrito de Pa-

relheiros, em São Paulo (SP). É escritor, empreendedor social e funda-

dor do Instituto Arapoty.

Vida na periferia

Minha família morava no extremo sul da cidade de São Paulo, 

quase no início da Serra do Mar. Meus pais vieram do norte de 

Minas, para tentar uma nova vida. E para isso eles se submete-

ram a diversas situações como, por exemplo, ocultar justamen-

te seus valores e a sua cultura indígena. Eles se submeteram ao 

modo de vida da cidade grande. Meu pai trabalhou em sítios e 

fazendas próximas – mais tarde, essas propriedades se torna-

ram bairros. Para sobreviver, ele também lavou pratos em co-

zinhas de restaurantes. Já minha mãe trabalhava em casa, era a 

curandeira. Ela cuidava de ervas e plantas em geral no quintal. 

Convivi com minha mãe até meus oito anos, quando ela fez a 

passagem, morreu cedo. Mas lembro muito dela observando 

determinada planta e dizendo: “Essa planta é boa para a asma. 

Se alguém aqui fi car com esse problema eu posso fazer um chá.” 

Meus irmãos e eu vivíamos sumidos, caminhando por trilhas, 

brincando de esconde-esconde, pega-pega, mas conforme 

crescemos, a mata foi sumindo. 

Quando eu estava para concluir o colegial, meu pai também 

faleceu. Meus irmãos tomaram rumos diferentes. Me senti li-

vre, não tinha mais uma família para me segurar e fui conviver 

com os guaranis, como voluntário, para ajudar em alguma coisa 

que ainda não estava clara para mim. 

Kaká Werá
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Na escola, quando havia 
a comemoração do Dia 
do Índio, em 19 de abril, 
era como se fosse um  
povo que não existia 
mais. Os professores 
diziam: ‘O índio caçava, 
o índio pescava.’  Era 
estranho, porque, a 
poucos quilômetros da 
minha casa, existia a 
comunidade indígena 
guarani.



A origem do meu nome

Na tradição guarani, os nomes vêm por intuição. Participei de 

um ritual chamado Nimongaraí, em que todos podem receber o 

nome, não importa a idade. Os guaranis se reúnem e o pajé canta 

invocando a Mãe Terra e o Grande Espírito. As pessoas vão até o 

pajé, que sopra o nome no ouvido. Ele me disse: “Werá Jecupé. 

Quando você for para outra aldeia, você participa de outro ritual 

e vai ter a confi rmação desse nome.” Isso aconteceu três anos 

depois em uma outra aldeia. A partir daquele momento, já não 

era só uma afi nidade com a cultura guarani, nem voluntariado. 

Era uma coisa muito mais forte. Estava inserido nessa cultura.

Kaká é um apelido, um 
escudo. De acordo com 

a nossa tradição, uma 
palavra pode proteger 

ou destruir uma pessoa; 
o poder de uma palavra 
na boca é o mesmo de 

uma fl echa no arco. (...) 
Werá Jecupé é o meu 

tom, ou seja, meu espírito 
nomeado. De acordo com 

esse nome, meu espírito 
veio do leste, fazendo 
movimento para o sul, 

entonando assim um 
som... 

Extraído de A Terra dos Mil 

Povos, de Kaká Werá Jecupé, 

Editora Peirópolis, 1998

KAKÁ WERÁ E EQUIPE DO INSTITUTO ARAPOTY, EM ITAQUACIARA, ITAPECERICA DA SERRA (SP), 2007
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Aziz

Maestro Elpídio

Não é possível falar de São Luís do Pa-
raitinga sem citar sua boa música e seu 
maior maestro. As velhas fotografi as 
não enganam: na cidade, havia pianos 
de cauda, ouvia-se música nas ruas e os 
saraus invadiam a noite escura dos lam-
piões e candeeiros. Na casa de Benedito, 
o Mestre Dito, e Dona Ditinha, dois be-
neditos caipiras, Elpídio dos Santos nas-
ceu em meio ao entra-e-sai dos ensaios 
da banda. Aos 21 anos, Elpídio compôs 
a primeira canção, letra e música: “De-
sengano”. Compositor multifacetado e 
músico fi no, o mestre, que faleceu em 
1970, compôs sambas, toadas, foxes, 
guarânias; e escreveu músicas para fi l-
mes de Amácio Mazzaropi.

 Aziz Nacib Ab’Saber nasceu em São Luís do Paraitinga (SP), em 

24 de outubro de 1924. É geógrafo e professor emérito da Universi-

dade de São Paulo.  

A fé de São Luís do Paraitinga

São Luís era um templo para mim quando eu era pequenino, 

porque era tudo muito grande, os casarões... Ficou com a fi sio-

nomia de cidade histórica do Segundo Império, comparada às 

cidades históricas mais antigas, como Ouro Preto.  

Aos sábados e domingos, vinham roceiros de todos os qua-

drantes do município. Traziam coisas para vender no mercado e 

compravam as que não havia nos lugares em que moravam. 

Vendiam mercadorias e ouviam missa. A missa era quase 

obrigação, em uma cidade 100% católica apostólica romana. Já 

morávamos em Caçapava e soubemos que passou um grupo de 

protestantes por São Luís. Fizeram uma pequena reunião nas 

escadarias da igreja matriz. A cidade inteira se reuniu para ex-

pulsá-los! 

São Luís ainda continua centrada em duas igrejas: a matriz e 

a do Rosário. Na Igreja do Rosário fui batizado. Era realmente 

um tempo curioso: no batismo, o casal e mais alguns familiares 

seguiam para a igreja, mas a criança era levada nos braços de 

uma “mamã”, uma senhora de cor preta, como se fosse a se-

gunda mãe, que se interessava pelo destino da criança. Era ela 

quem levava a criança ao padre, o casal fi cava fi rme, ao lado. 

MAESTRO ELPÍDIO COM SEU VIOLÃO, S.D.



A vida tem vaivém e volta por cima 

Meu pai era alfaiate e minha mãe, costureira. Como eu era a 

mais velha, tomava contava dos meus irmãos, e também brin-

cava de pega-pega, roda, com todas aquelas musiquinhas bo-

nitas. Conheci meu marido no cinema; eu tinha uns 15 anos e 

estava passando o fi lme Diabo Branco. Minhas irmãs 

eram namoradeiras, mas eu não estava nem aí para 

namoro; preferia fi car em casa, trabalhar, tomar 

conta dos irmãos mais novos. Mas meu marido fi -

cou na marcação, no fi m me convenceu com aqueles 

olhos verdes lindos, muito meigo. Ele era mais velho 

que eu e dizia: “Vou acabar de criar essa menina!” 

Depois de casada, já com três fi lhos nascidos, fui 

morar em Marília (SP). Logo meu marido fi cou do-

ente e morreu. Então, coloquei tudo no caminhão e 

voltei para Araraquara, onde montei uma lojinha de 

brinquedos, lingerie e roupa; fui acrescentando bolsa, sapato. 

Mas o forte, mesmo, fi cou sendo roupa, principalmente para 

professoras, que na época usavam aqueles vestidos clássicos. 

Tinha vestidos fi nos também! Eu ia muito a São Paulo, Rio de 

Janeiro comprar bolsa, vestido, sapato. Eu ia a cada beco sozi-

nha, não estava nem aí! Quando a gente precisa, tem uma força 

que eu não sei de onde vem!

Amalia

Amalia Acetozi Massafera nasceu em 25 de junho de 1912, em 

Araraquara (SP). Viúva e com três fi lhos para criar, fundou 

uma das primeiras butiques da cidade.

Abelha atarefada não tem tempo para tristezas.

BUTIQUE DE D. AMALIA, PIONEIRA NA CIDADE. 
ARARAQUARA (SP), S.D.
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Catharina

Catharina Pugliese Serroni nasceu em 15 de abril de 1909, em São 

Paulo (SP). Foi cozinheira do São Paulo Futebol Clube. 

A cozinheira do time

Eu fui trabalhar no São Paulo em dezembro de 

1935, junto com o meu marido, Matheus Serro-

ni, que era o roupeiro. E fi camos muito tempo 

lá. No começo, o São Paulo era pobre. Eu fazia a 

limpeza, eu fazia a comida para os jogadores... eu 

fazia tudo!  E com três fi lhos e marido, tudo pra 

cuidar.

Teve um jogo, São Paulo e Corinthians. Os jogadores se con-

centraram na sede mesmo, na Praça Júlio Mesquita. E não tinha 

dinheiro para fazer comida.  Ah, eu peguei e telefonei para o 

Jaime Russo, que era o diretor da farmácia, pedindo para ele me 

mandar dinheiro para fazer comida. Peguei, fui comprar arroz, 

feijão, alface, ovo, e não encontrava carne. Comprei lingüiça, 

dois pedaços para cada jogador. Ovo, salada e arroz eles come-

ram. Então, aí eu fui lá perto dos jogadores e disse: “Olha, vocês 

precisam ganhar esse jogo hoje. Vocês só recebem o ‘bicho’ ga-

nhando...” “Oh, vó...” – eles me chamavam de vó – “Nós vamos 

fazer o que a senhora pediu.” Empataram. Foi zero a zero.

E eu também lavava a roupa, passava; tinha só um jogo de cami-

sa, um uniforme só. E quando chovia, eu lavava as camisas e secava 

tudo no ferro.  Secava 

com ferro a carvão! Não 

era ferro elétrico, não. O 

São Paulo naquela época 

era pobre.

JOGADORES DO SÃO PAULO COMIAM TODOS OS DIAS NA CASA DE CATHARINA E 
MATHEUS SERRONI. EM SENTIDO HORÁRIO: PARDAL, RUI, MATHEUS SERRONI, BAUER, 
CATHARINA, SAVÉRIO, MÁRIO E TEXEIRINHA DURANTE ALMOÇO NA CASA DOS 
SERRONI, NO CANINDÉ. SÃO PAULO (SP), 1948

FAMÍLIA SERRONI POSANDO PARA FOTÓGRAFO DA REVISTA 
GAZETA ESPORTIVA, EM REPORTAGEM ESPECIAL SOBRE 
ELES. SÃO PAULO (SP), 1960



Pedro

Pedro Favalle Filho nasceu em 4 de abril de 

1932, em São Paulo (SP). É jornaleiro.

O recorde do jornaleiro 

Na manhã de 24 de agosto de 1954, en-

quanto tomava um café em um bar no 

centro de São Paulo, ouvi no rádio a mor-

te do Getúlio Vargas. Ficou todo mundo 

abismado. Logo adiante dali, fi cavam as 

ofi cinas do grupo Diários Associados, 

que rodavam o Diário de São Paulo e o 

Diário da Noite. Fui até lá e, quando cheguei, 

o distribuidor de jornais me disse: “Ô Favalle, pô, você não 

quer vender jornal, não? O Getúlio morreu. As máquinas já es-

tão rodando o Diário da Noite.” Nesse dia, eu vendi 3 mil Diários 

da Noite na esquina da Rua Sete de Abril com a Rua Marconi. Eu 

não sabia nem onde pôr dinheiro. Sabe, o jornaleiro vive com a 

desgraça dos outros.

Lembranças de um constitucionalista

Quando combati em 32, vi coisas que nem na guerra eu vi! As-

sisti ao assassinato de um dos homens que eu comandava. Um 

assassinato. Eu prendi o assassino, levei-o à presença do co-

mandante e recebi, assim na cara, ordem de fuzilar o sujeito. 

Sabe o que é alguém de 20 anos, que está acostumado a uma vida 

normal, se ver metido numa coisa dessas? Receber uma ordem 

dessas, de fuzilar alguém?! Mas ele foi fuzilado. Um combaten-

te mais experiente, percebendo o nervosismo, se prontifi cou a 

comandar a execução. Quarenta minutos depois, estava enter-

rado. Foram coisas que mexeram muito com a gente.

José

José Gonçalves nasceu em 27 de maio de 1912, na cida-

de de São Paulo (SP). Foi empresário gráfi co.
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Marcelo dos Santos, rapper Xis, nasceu em 24 de novembro de 

1972, em São Paulo (SP). É músico.

Leonardo

Quando mudei para a Cohab de 

Itaquera, em 1979, não tinha 

nada do que tem hoje, como 

o McDonald’s. Para comprar 

pão e leite, passavam peru-

as de manhã entregando em 

todos os prédios. A cada 200 

metros, havia “campinhos” e 

coisas para fi car brincando... 

Hoje não existem mais. O 

ponto mais freqüentado era a 

Praça Brasil. E a rua mais fa-

mosa era a 11-D. Tudo aconte-

cia lá. Era uma espécie de Rua 

Augusta. Ali se encontravam 

os punks, os skatistas, as pu-

tas, os viados... 

A periferia é um lugar de que 

muitas pessoas têm uma má 

impressão, mas, entre 5 e 7 da 

manhã, você vê um monte de 

Dona Maria, um monte de Seu 

José indo trabalhar. As pessoas 

que moram lá são dignas tam-

bém e estão procurando uma 

vida melhor. Falta informação, 

acesso à educação, à cultura, 

à informática... Mas é um lu-

gar de que gosto, com que me 

identifi co, aprendi a conviver. 

Comecei a cantar rap uns 

dez anos depois de me mudar 

para a Cohab. O Xis é um per-

sonagem inventado no fi m de 

1989. Pintou um grupo de Bra-

sília – o Câmbio Negro – com 

um garoto que fazia sucesso 

com o nome de X (em inglês), 

em homenagem ao Malcom X. 

Acabei colocando “Xis”, com 

“i” e com “s” para diferenciar 

dele. E estamos aí.

Leonardo Moreti Sakamoto nasceu em 11 de abril de 1977, em 

São Paulo (SP). É jornalista, empreendedor social e um dos 

fundadores da ONG Repórter Brasil.

Sem medo de Sampa 

Eu morava no Campo Lim-

po, estudava no Pari, eram 

duas horas para ir, duas para 

voltar, uma viagem. Mas foi 

legal, ganhei a cidade. Pega-

va metrô, ônibus. Um amigo 

mora no Jabaquara, outro no 

Itaim Paulista, outro em Poá, 

Ferraz, Tremembé, Centro, 

Itaquera, Morumbi. Indo 

para a casa de um e outro, ga-

nhei outra dimensão da cida-

de, da sua diversidade cultu-

ral. Enquanto muitos amigos 

da faculdade conheceram, no 

primeiro grau, o playground, 

e no segundo, os Estados 

Unidos e a Disney, eu conhe-

cia a minha cidade, a perife-

ria. Não tinha medo da minha 

cidade. 

XIS

Dona Maria, seu José e rapper Xis 



Luiz 

Na prisão, o primeiro livro

Cheguei na cela forte condenado a “tirar” pena de seis meses 

e fi quei um ano isolado. Um dia, o cara “faxina”* passou e fa-

lou: “Ô meu, liga o telefone.” Falei: “Que telefone é esse?” “É 

o boi.” O boi é a privada. Tirei a água dela e foi daí que escu-

tei: “Ô, ô, quem tá ligando o telefone?” E “ô, ô, sou eu”, “Eu 

quem?”, “Luiz, eu moro em frente”. Era o cara que morava no 

mesmo corredor do outro lado da cela forte. Ele falava pelo en-

canamento. Ele começou a falar de livro, mas eu nunca tinha 

lido um na minha vida! E o cara começou a contar uma história 

que me interessou. Foi os Les Misérables (Os Miseráveis) do Vic-

tor Hugo. Ele contou todo o livro de madrugada, quando apaga-

va a luz. Quando saí do isolamento, esse cara me mandou duas 

pilhas de livros. Comecei a ler, o dia inteiro. De noite a maldita 

da luz apagava. Eu acendia vela na maior luta para ler de noi-

te. Fiquei louco por livros, virei um bibliomaníaco terrível, até 

hoje sou assim.

Luiz Alberto Mendes Júnior nasceu em 4 de maio de 1952, em São Paulo 

(SP). Preso por mais de 30 anos, teve o primeiro contato com literatura 

numa solitária na Casa de Detenção (Carandiru). Hoje é escritor. 

*Faxina
Função exercida por detento que, além de organizar o trabalho de 

limpeza e distribuição de comida na penitenciária, é mediador de 

confl itos entre os demais presos. Esse termo fi cou popularizado pelo 

fi lme Carandiru, do diretor Hector Babenco, baseado no livro Estação 

Carandiru, do médico Drauzio Varella.
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José

José Indiani nasceu em 13 de janeiro de 1931, no bairro italiano 

Quiririm, em Taubaté (SP). É aposentado e trabalha no Museu 

da Imigração Italiana de Quiririm.

Tijolo por tijolo, a olaria que ajudou a construir a Central do Brasil 

Quiririm... Um tal de coronel 

Benedito Marcondes queria 

tirar aquela italianada dali. 

Coronel coisa nenhuma, tudo 

comprado. Meu avô pegou 

umas terras e montou a ola-

ria, para fugir do tal coronel. 

Acabou a escravatura negra, 

queriam começar a branca. 

A Central do Brasil passava 

ali desde 1876, mas não tinha 

estação de embarque. Teve 

concorrência, quem ia for-

necer tijolos mais em conta 

para a Central. Foi a felicida-

de do meu avô. Meu avô ga-

nhou a concorrência e aí ele 

começou. Nos tijolos vinham 

as letras IG: Indiani Galven-

ci. E o sonho da minha avó, 

Blandina, era um sobrado. Na 

olaria, cada vez que eles en-

chiam o forno, separavam um 

pouco de tijolos para fazer o 

sobrado. Terminaram sete 

anos depois: está lá, “Apri-

le de 1903”. Hoje é o Museu 

da Imigração Italiana. Minha 

casa, onde nasci, é museu. E 

eu trabalho lá... 

Roberto

Roberto da Silva desconhece com exatidão seu local e data de 

nascimento. É pedagogo, empreendedor social e fundador da 

organização História do Presente.

Um por todos

Fiquei até os 17 anos na Febem, 

sem saber o que é família. De-

pois, fui trabalhar na sede do 

Juizado de Menores, no gabi-

nete do juiz. Foi a primeira vez 

que saí para as ruas. Tive que 

arranjar lugares para dormir, 

em casas abandonadas, na rua. 

Tudo intercalado com muitas 

prisões. Fui mais de 50 vezes 

para distritos policiais. Es-

tudei como autodidata. Den-

tro da prisão, aprendi o que é 

real mente o funcionamento 

da exclusão social. Vivi em co-

munidades indígenas, porque 

supunha ter uma ascendência 

negra e índia. Ali me descobri 

como gente, me afi rmei en-

quanto pessoa. Fiz supletivo, 

concluí o estudo, e entrei na 

universidade de Pedagogia. 

Montei um projeto de pesqui-

sa que abriu um campo novo 

de trabalho. Agora eu era um 

professor universitário, um 

pesquisador, que tinha acesso 

aos órgãos públicos de manei-

ra legítima. Queria reconstituir 

minha história, o local e a data 

em que nasci. Fiz o mesmo para 

60 meninos com quem convivi 

na prisão. Acabei localizando 

60 grupos de irmãos separados 

ainda bebês ao ingressarem 

na Febem. Esse foi o ponto de 

partida de todo o meu trabalho, 

que é a Organização História do 

Presente. 



Mariazinha

Guilhermina Maria Rocco Vilela Leite, Mariazinha, nasceu 

em 19 de junho de 1930, na cidade de Guaratinguetá (SP). 

É comerciante.

Memórias de um passeio de trem

Quando a família se visitava em outras cidades, a gente ia de 

carro, mas usava muito o trem, o Expressinho. Tinha o Rápi-

do também, que era melhorzinho. O povo deu esses nomes. O 

primeiro era um trem muito simples. Mais tarde, apareceu um 

outro que se chamava Vitorina. Era um vagão só, grande, e mais 

rápido ainda. Mas meu tio tinha um “fordinho” e a gente an-

dava, ia para Minas visitar a tia de Minas. Ia todo mundo - não 

sei como cabia tanta gente. As malas eram amarradas na por-

ta. Já o trem se pegava lá em Guará mesmo, às cinco da manhã. 

Ele chegava uma hora da tarde em São Paulo. Às vezes, quando 

estava muito cheio, a gente sentava nas malas. Meu pai man-

dou reforçar a mala, passar uma barra de ferro em volta para 

poder sentar. O trem de Guará sentido São Paulo parava em to-

das as estações. “Guará”, depois Aparecida, “Pinda”, Taubaté, 

São José dos Campos. Vendiam coisas para a gente na estrada. 

Quando parava o trem em São José, ninguém comprava nada, 

porque era terra de tuberculosos. Eles vendiam pastel, sanduí-

che, doce, biscoito. “Não, não pode, tem tuberculose.” 

A saída de “Guará” para Cunha era um ponto de troca de 

mercadorias. Os tropeiros vendiam muito frango... Tinha mui-

to marmelo, quando era época. Mamãe fazia muito doce disso. 

Mas acabou o marmelo de Cunha, não sei por quê. Eram uma 

beleza aqueles marmelos, uma beleza! 

Poeira é vitamina de caminhoneiro.    
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Em nenhum momento dos quase 2 mil quilômetros que percorre-
mos dentro do Vale do Jequitinhonha (MG), entre julho e agosto 
de 2007, conseguimos compartilhar da idéia corrente de chamá-
lo de “Vale da Miséria”. O que encontramos nas cidades visitadas 
durante os 15 dias na região foi a história de um povo que produz 
uma cultura pulsante e consciente de sua importância. Apesar das 
estradas malcuidadas e das vidas eventualmente abandonadas, há 
muito o vale desse rio que corta o norte de Minas Gerais conheceu 
as formas e os caminhos de sua própria identidade. Hoje, essa cons-
ciência se reproduz nos artistas que organizam festivais de cultura 
popular; nos ativistas, que ajudam o povo a se compreender como 
agente da história; e também nos cidadãos que encontramos roti-
neiramente nas ruas, que prosseguem suas vidas com o hábito sau-
dável da gentileza acima de qualquer outra relação pessoal. O Vale 
do Jequitinhonha legou ao Museu da Pessoa mais de 30 entrevistas 
e um agradável senso de esperança. 

Atravessando 
o vale do jequitinhonha

IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, EM CHAPADA DO NORTE (MG), 2007
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Geralda Chaves Soares nasceu em 31 de dezembro de 1942, 

em Santana do Araçuaí (MG). Sob a inspiração dos livros de 

Paulo Freire, interessou-se pela causa indígena e por questões fundiá-

rias. É uma das mais atuantes indigenistas do país.

Paixão pela causa indígena

Eu tive uma grande experiência com o Projeto Rondon e me 

aproximei da causa indígena. Conheci o Cimi – Conselho In-

digenista Missionário e fui para Caravelas, Bahia, fazer um cur-

so de formação em antropologia e a nova visão da igreja com 

Teologia da Libertação. Aquilo mexeu comigo e eu disse: “Aqui 

é meu lugar!” Eu, por opção, queria trabalhar com os krenak, 

que eram conhecidos como botocudos. Mas já tinha um casal 

que estava trabalhando com eles, e aí a diocese quis que eu fosse 

acompanhar os maxacalis. E eu tremi nas bases! Minha mãe fa-

lava: “Olha, essa região é região de jagunço, povo muito perigo-

so, essa coisa de índio dá problema de terra!” Mas, na verdade, 

eu fui para lá junto com uma menina de Valença que queria tra-

balhar com os maxacalis. Na época, eram 14 confl itos de terra 

sem incluir a questão indígena, isso porque ninguém pensava 

neles. Os maxacalis eram assassinados. Todo dia tinha pan-

cadaria, morte, bebida. Foi um período bravíssimo, de muita 

repressão, muita violência. No dia 6 de janeiro nós viajamos 

pra região do Mucuri, região dos maxacalis e aí é que deu o 

grande nó: nós fomos pra fi car uma semana e fi camos seis 

meses, não voltamos não, fi camos lá. Foi tão apaixonante! 

Fiquei lá com os maxacalis oito anos, depois continuei o traba-

lho com outras culturas. Então, você vê: primeiro os maxaca-

lis, depois os caxixós, krenaks, os aranãs, os pankaranus... São 

todos povos que me marcaram muito e com quem eu aprendi 

muita coisa, cada um com a sua cultura, seu jeito de ver o mundo 

e de se relacionar.

Geralda

CONSTRUÇÃO TRADICIONAL DO VALE DO 

JEQUITINHONHA. CURRALINHO (MG), 2007
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Lira
Maria Lira Marques Borges nasceu em 13 de janeiro de 1946, em Araçuaí (MG). 

Apesar de não ter estudos formais, desenvolveu vasta pesquisa sobre a cultura do 

Vale do Jequitinhonha e tornou-se uma artesã de renome. É integrante do coral 

Araras Grandes, grupo com o qual já realizou viagens por todo o país.   

Ceramista do Jequitinhonha 

O frei Chico chegou na cidade e começou a juntar um grupo de 

moças para formar um coral. Um vizinho meu me convidou, 

fui participar, e logo tudo o que eu vi me cativou. No coral, 

pesquisamos músicas cantadas por nossos pais e avós. Nessa 

época, eu também já trabalhava com cerâmica, que aprendi a 

fazer com a minha mãe. Desde pequena eu via minha mãe fa-

zendo presépios de cerâmica e bonecos. O meu pai era sapa-

teiro e costurava os sapatos passando cera de abelha na linha. 

E eu herdei o gosto pela arte infl uenciada por meu pai e, prin-

cipalmente, por minha mãe. Já tinha algumas peças de cerâ-

mica prontas, mas o frei Chico não sabia. Eu estava fazendo 

muitos bustos e fi z um para o frei. Quando ele recebeu o busto, 

foi à minha casa, viu o meu trabalho com cerâmica e não me 

deixou mais ter sossego. A todos que chegavam na região, ele 

recomendava que fossem ver meu trabalho. Aos estudantes, 

a um padre que visitava a região, ele dizia: “Vai lá ver os tra-

balhos da Lira.” Assim, pediu ao Adão, que tinha a tenda na 

Rua Dom Serafi m, para deixar colocar lá umas peças prontas 

minhas. O Adão falou que tudo bem. E foi uma descoberta de 

tudo... O frei descobriu que eu trabalhava com a cerâmica e 

me deu muita força. Com o incentivo de frei Chico, não foi só 

o Coral Trovadores do Vale que cresceu. Outros grupos que já 

existiam, lá no seu cantinho, caladinhos, foram se animando 

e se organizando. Os Tamborzeiros da Festa de Nossa Senhora 

do Rosário, grupos de artesãos, os Trovadores, a Irmandade 

de Nossa Senhora do Rosário, tudo na época da vinda do frei. 

O frei folclorista

Frei Francisco Van der Poel, frei Chico 
como é conhecido, mora no Brasil des-
de 1967. Trabalhou durante dez anos 
no Vale do Jequitinhonha e é grande 
estudioso do folclore e da religiosida-
de popular brasileira. Ele realizou vasta 
pesquisa sobre o assunto, além de ser 
um músico de mão-cheia. 

PEÇAS DA ARTISTA PLÁSTICA LIRA MARQUES, INSPIRADAS 
NOS JOGOS DE BÚZIOS E RUNAS. ARAÇUAÍ (MG), 2007
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Lidirico José Almeida nasceu em 7 de agosto de 1927, em Novo Cruzeiro (MG). 

Quando tinha apenas 18 anos, conseguiu montar a sua primeira venda, que fi -

cou conhecida como “Venda do Seu Lidirico”, na cidade de Araçuaí, no Vale do 

Jequitinhonha. Depois disso, sua venda tornou-se referência. 

 

Seu Lidirico

A venda de Seu Lidirico 

O dia que eu coloquei as garrafas de cachaça na prateleira da mi-

nha venda, aí eu senti algo novo com aquilo, isso em 1948. Na 

época, vendia um horror de coisinha pra ir me virando. Vendia 

pinga, milho de passarinho, sorvete, salgados, cigarro, isquei-

ro... Tinha muita coisa mesmo aqui, mais coisa do que eu tenho 

hoje. Eu já vendi até gasolina. A gente tinha um horror de coisas. 

Em uma certa ocasião, uma pessoa veio aqui, procurou uma coisa 

que parecia impossível: queria pente pra tirar caspa, sabe? Aí a 

pessoa duvidou e chegou perguntando. Fui lá, peguei e falei “Tá 

aqui, ó. Qual é a cor que você quer?” 

E a venda virou música

A minha venda dá certo é por causa do tempo. Se perguntarem em 

qualquer ponto da cidade onde é a venda do Seu Lidirico, os me-

ninos falam: “Sei.” Tem até música de Milton Edilberto: “Venda 

do Seu Lidirico”. Esses cantores, quando vêm na cidade, sempre 

visitam uma benzedeira, e a benzedeira que nós tínhamos aqui na 

ocasião chamava-se Sá Luiza. Chegando lá, o Milton tomou uma 

pinguinha – e a velha gostava de tomar gole, sabe? – e perguntou 

assim: “Ô vó, de onde que é essa pinga?” Ela disse assim, ó o tiro 

da música: “Essa pinga é lá da venda do Seu Lidirico.” Por curio-

sidade do meu nome, ele fez questão de vir aqui. Sentou aí e per-

guntou “Como é que é seu nome?” eu disse “Meu nome é Lidiri-

co.” “Lidirico mesmo?” Parecia que não, eu vim cá, peguei minha 

identidade e mostrei pra ele e ele disse: “É Lidirico mesmo!” Ele 

fi cou uns 15, 20 minutos, e perguntou assim: “Eu posso fazer uma 

musiquinha falando daqui?” Pra mim é um comercial muito bom, 

só falta falar que eu vendo avião.  
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Seu Geraldo
Geraldo Carmo Santos nasceu em 12 de outubro de 1933, em 

Milho Verde, distrito de Diamantina (MG). Seus pais, lavra-

dores, criaram quatro fi lhos. Seu Geraldo é um dos mais re-

nomados festeiros da marujada. 

Herança dos “véio”

Ah, Milho Verde era muito sofrido. Eu mesmo sou analfabeto. 

Nem assinar meu nome eu sei. Tô falando a pura verdade. Aqui 

tinha escola, mas eu mesmo não aprendi. Eu, na idade que pe-

guei trabalhar – de sete pra oito anos –, já agüentava fazer qual-

quer coisa. Qualquer coisa que eu pudesse fazer, eu ia ajudar a 

fazer: levar uma comida na roça; ajudar a cozinheira a lavar uma 

vasilha ali, um prato; plantar milho, feijão, arroz. Pegava com 

os dedos e ia jogando nas covas. 

Do tempo que é do meu conhecimento, toda vida teve festa 

aqui em Milho Verde. Tem a da Nossa Senhora do Rosário, já 

teve a de Nossa Senhora dos Prazeres. Festa de São Sebastião 

ainda tem, e tem também a Semana Santa. Mas apresentação de 

marujada só tem na festa de Nossa Senhora do Rosário. 

Conheci a marujada com os “véio”, mas eles foram morren-

do, e o Seu Antônio, deitado naquela cama que está ali, pediu 

pra gente não deixar acabar. Ele era muito dançante. Hoje em 

dia quase acabou, porque muitos morreram. Eu aprendi com 

eles as músicas todas. Eu era pequeno, tinha oito anos quan-

do entrei no grupo. Aí eu aprendi as marcas todas, marcas de 

memória. A gente, na memória, tem as marcas todas. Agora eu 

estou passando o que eu sei para os outros. E tenho que passar 

pra outro pra que, quando a gente não existir mais, aquilo não 

acabe, porque sempre tem a lembrança, todo mundo gosta.
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O moço da vacina queria “matar” o povo 

Nessa comunidade, a gente casou quase tudo com os parentes. 

Não tinha ninguém de fora, difícil entrar. Meu marido é Alcides 

Ferreira dos Santos, minha mãe Maria Ferreira dos Santos, en-

trou Pereira por conta do meu pai, mas eu sou Ferreira dos Santos. 

Misturou tudo. Quando entrava pessoa de fora, era até diferente, 

a gente fi cava com medo. Se chegasse uma pessoa, não atendia 

não, ninguém; o povo tinha medo. Se chegasse, por exemplo, al-

guém: “Ah, nós vamos fi car aqui com você!”, quem disse? Não fi -

cava ninguém: “Já era, veio matar nós, vamos correr!” Uma época 

passou um homem, das primeiras vacinas. Surgiu uma vacina que 

ia aplicando na gente contra muitas coisas que aconteciam, mas, 

oh, meu Deus, meu pai caiu dentro de um buraco. Com medo, 

correndo, arrastando os meninos, nós todos, caímos no buraco. 

Aí, quando o homem foi embora, o povo falou: “Não é nada, José, 

estava picando uma vacina, remédio pro povo.” Meu pai achava 

que estavam matando o povo. E a gente fi cou sem tomar a vaci-

na. Na primeira vez que aplicaram aquelas vacinas, eu nem sabia. 

Depois, eu estava trabalhando na casa lá em cima, o rapaz chegou 

na porta e só falou: “Maria, vamos ganhar agulhada no braço?” 

Sem eu deixar, ele deu. E eu disse pra ele: “Ah, desgraçado!” Ele 

correu e foi embora. Essa foi a primeira vez, e foi um choque. De-

pois me acostumei, mas a gente não conhecia essas coisas por lá. 

Não tinha nem ninguém de fora! 

Quilombos

Quilombos foram acampamentos de 
escravos fugitivos e o maior símbolo 
da resistência dos africanos à escravi-
dão. Seus habitantes eram chamados 
quilombolas. A forma de governo era 
o reinado. O quilombo mais importante 
foi o de Palmares, instalado na Serra da 
Barriga, atual Estado de Alagoas. Che-
gou a ter 20 mil habitantes e durou 60 
anos. Em 1694, Domingos Jorge Velho 
tomou o quilombo e Zumbi, seu maior 
líder, foi degolado. O Brasil tem hoje 
mais de 3 mil comunidades quilom-
bolas, que reúnem cerca de 2 milhões 
de pessoas. Na comunidade de Dona 
Ducha, a independência de Rimoaldo é 
conhecida como a história do “escravo 
que, correndo da escravidão, abriu os 
caminhos”, fundando Barreirinhas, que 
fi ca a cerca de 30 km de Joaíma (MG).

Maria de Lourdes Pereira dos Santos nasceu em 15 de junho de 1956, 

na comunidade quilombola Barreirinha (MG). É benzedeira, canta-

dora, cozinheira e lavradora, entre outros ofícios. Criada na comuni-

dade, aprendeu desde cedo os saberes tradicionais dos mais antigos. 

Dona Ducha 
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oSul é a região do país mais marcada pela imigração européia, 

especialmente de italianos e alemães, cujos descendentes guar-

dam fortes características, costumes e crenças dos povos de origem. 

Há verdadeiros contadores de causos e histórias espalhados pelos 

Estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que juntos 

ocupam 6,8% do território nacional, com uma população que 

representa 14,5% dos habitantes do Brasil. 
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Viagens do Sul
Foram centenas de depoimentos, histórias engraçadas, tristes, 

emotivas, saudosas, esperançosas, ou seja, histórias de quem 

tem histórias para contar. Entre as pessoas que conhecemos 

nas viagens pelo sul, estão  a pescadora Zenaide Maria de Souza, 

o biólogo Alexandre Guimarães Só de Castro e o músico e histo-

riador Eder Esmael da Silva. 
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Eu vou te contar – Causos gaúchos na TV
Inegavelmente, o Rio Grande do Sul é muito conhecido pelo 

grande número de contadores de causos. Na roda de chimarrão, 

sob o poncho posto para enfrentar o frio, conta-se e reconta-se 

toda a história do mais que adorado Rio Grande e de seus in-

comparáveis habitantes. Decidimos ouvir esses causos, a partir 

de uma  parceria com o  Canal Futura. Foram cinco programas, 

intitulados “Vou Te Contar”. Os personagens, gaúchos tradi-

cionais, contaram pitorescas histórias dos pampas, que passa-

ram de geração a geração. A equipe, composta por profi ssionais 

do Museu e do Canal Futura, tomou mate, comeu churrasco e, 

de quebra, ouviu causos em Porto Alegre, Alegrete, Caçapava 

do Sul, Uruguaiana e São Miguel das Missões. O que não fal-

tou aparecer foi uma  brava “indiada macanuda,” contadores de 

boas histórias, como o cartunista Santiago, o pecuarista Zeno 

Dias Chaves e o estancieiro Colmar Duarte, que nos trouxe uma 

interessante versão  da lenda do  Negrinho do Pastoreio.  

Petrobras e Brasil – União nas profundezas
Desde 1953, quando foi criada, é impossível desvincular a his-

tória da Petrobras da história do Brasil. Ajudam a construir a 

empresa  trabalhadores de todas as regiões brasileiras. No Pro-

jeto Memória dos Trabalhadores da Petrobras, surgem relatos 

do cotidiano de quem uniu ou ainda une de alguma forma a sua 

história à da empresa. Por exemplo, a engenheira civil Maria 

Elisabete Yang, uma das primeiras mulheres a trabalhar na Pe-

trobras. E há também os depoimentos de Rubens Ricardo Boh-

len e Arnoldo Alexandre da Costa Filho, que recorda, com ine-

gável orgulho, a sua primeira greve. 
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Neives Baptista nasceu em 27 de junho de 1936, em Pelotas (RS), 

numa época em que a cidade ainda era muito pequena e os bondes 

cruzavam as ruas. Filho de uma dona de casa e um oleiro, teve uma 

infância simples, mas de muitas brincadeiras, na qual aprendeu 

o ofício do pai e se divertiu com o agitado carnaval pelotense. Foi 

ainda muito jovem que descobriu que tinha o dom de ver os mortos. 

Seus pais, por muito tempo, acharam que o menino estava louco e 

acreditavam que suas visões eram obras do demônio. Neives, ain-

da menino e assustado, passou a escondê-las dos pais. Tocou a sua 

vida, trabalhou em diversos empregos. Foi oleiro em uma fábrica de 

vidro, taxista, ajudante de caminhoneiro e encontrou a sua vocação 

na profi ssão de motorista de ônibus da empresa Nossa Senhora da 

Penha, na qual trabalhou por 20 anos até se aposentar. Depois de 

sua aposentadoria, recebeu uma missão espiritual: deveria consul-

tar seus ancestrais africanos para desenvolver um instrumento que 

há muito tempo havia sido esquecido nos carnavais de sua cidade 

– o sopapo. É mestre da Ação Griô Nacional (programa de valoriza-

ção do saber popular vindo da tradição oral).

M inha mãe se chamava Bernardina Meirelles Baptista e era do-

méstica, e o meu pai, Ramón Baptista e era oleiro. Ele nasceu 

no Uruguai, na província de Melo. E o meu avô, pai dele, foi do 

exército uruguaio. Quando deu uma revolução lá, o meu avô teve 

que fugir para o Brasil e trouxe as crianças junto. Eles entraram 

aqui por Jaguarão e vieram se instalar em Pelotas. Não voltaram 

mais. Até quando eu me lembro, o meu pai ainda tinha a língua 

meio enrolada, ele não conseguiu assumir o idioma, o portu-

guês na sua totalidade. 

O meu pai era o encarregado de uma seção de manilhas na ola-

ria em que ele trabalhava e que se chamava Cerâmica Pelotense. 

Manilhas se usavam muito em esgoto. Nessa época, Pelotas não 

era uma cidade grande. Mas tinha, e ainda tem, uma peculiari-

dade: ela é uma das cidades aqui no sul do país que tem o maior 

Uma vida 
de contatos 

espirituais

Mestre Bapt sta
Primeira infância em Pelotas
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número de negros! Isso é porque aqui existiu uma atividade mui-

to grande dos escravos, devido às charqueadas*. Pelotas mandava 

charque para a Europa, e na charqueada era usado trabalho escra-

vo. Depois terminou a escravidão e os negros acabaram fi cando. 

Para mim, Pelotas foi um presente de Deus. Eu me sinto muito 

bem em Pelotas. Eu nasci aqui, me criei e me casei aqui. Criei 

meus fi lhos em Pelotas. 

Na minha primeira infância, eu vivi de maneira muito saudá-

vel, porque na época se brincava muito, e eu tinha um irmão e três 

irmãs. Adorávamos ir pro bonde elétrico que existia lá e, quando 

chegava perto do fi m da linha, puxávamos a corda. Aquela corda 

cortava a ligação com o fi o que ligava o bonde à eletricidade e aí 

ele parava. Nós, então, saíamos disparados. 

Mas, ainda muito jovem, eu fui deixando de brincar e já co-

mecei a assumir a casa, que nós éramos cinco irmãos. O meu pai 

era analfabeto, e a minha mãe era semi-analfabeta. Então, a gen-

te teve alguma difi culdade para se sustentar, para sobreviver na 

época. Certo dia, então, meu pai disse que eu ia parar de estudar. 

Eu não consegui ir além do primário, porque meu pai disse que 

eu parasse de estudar e fosse trabalhar. Na época, eu me lembro 

que a minha mãe ainda falou: “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 nego nunca vai ser doutor. Então, 

ele vai trabalhar pra ajudar a criar os irmãos dele.” Foi quando eu 

fui trabalhar na Cerâmica Pelotense junto do meu pai. 

O tempo da varíola e da mediunidade

As festas religiosas naquela época eram católicas. Eu fui ba-

tizado, fui crismado, numa igreja católica. Tive uma doutrina 

católica. Só que na época eu estava ali, mas meio desconfi ado. 

O meu bojo espiritual queria outra coisa. Desde guri eu enxer-

gava os mortos – eu nunca acreditei em morte. Uma vez, eu era 

criança, peguei varíola quando estava dando um surto, uma 

epidemia em Pelotas. A doença me bateu feio e já havia mor-

rido uma série de crianças na cidade. Eu fi quei muito mal, e já 

estava desenganado pelo médico, até já abandonando o corpo. 

Foi quando o meu pai mandou chamar um cidadão que recei-

tava homeopatia. Aí chamaram o cidadão 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 via o meu corpo e 

todo mundo lá em baixo. Já queria partir, mas as entidades me 

disseram: “Não, não, não... Não parte, não! Isso aí agora vai dar 

certo, esse remédio vai curar você!” Disseram assim pra mim: 

*Charqueada 
Lugar onde se produz o 

charque, carne animal 

de origem bovina, seca 

e salgada em galpões, 

protegida do sol. Esse 

tratamento é comum na 

região do Rio Grande do 

Sul, tradicionalmente no 

município de Pelotas.

NESTA PÁGINA – ABAIXO: DETALHE DO INSTRUMENTO 
SOPAPO. MAIS ABAIXO: O HISTORIADOR PAULO SÉRGIO 
MEDEIROS ENTRE OS MESTRES GRIÔS SIRLEY DA SILVA E 
BAPTISTA. PELOTAS (RS), 2007
NA PÁGINA AO LADO: MESTRE BAPTISTA NO PONTO DE 
CULTURA CHIBARRO MIX CULTURAL. PELOTAS (RS), 2008



“Volta pro teu corpo!” E realmente foi assim que fi z. Retomei e 

hoje ainda estou aqui. 

Noutra vez, eu lembro que ainda era pequeno e o meu tio ha-

via falecido. Era costume velar o corpo das pessoas na casa. E 

o meu tio estava sendo velado na sala lá de casa, e eu tava lá na 

cozinha. Dali a pouco, eu chamei a mãe e disse: “Mãe, vem cá!” 

E ela: “O que foi?” Eu disse: “O tio não tá morto.” E ela: “Como 

não tá morto?” Eu: “Ele passou aqui agora, tava brincando. In-

clusive, 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 

estava me espiritualizando; eu passei, a partir dali, a estudar o 

que é a morte. Eu resolvi até tirar umas conclusões, que a morte 

não existe. A morte é meio e não é o fi m. A partir dali eu passei 

a me interessar mais pelo espiritismo. Eu queria saber aqueles 

fenômenos que aconteciam comigo. 

Até hoje eu ouço vozes, eles falam comigo. Outro dia mesmo, 

eu estava em Porto Alegre, e, dormindo, fui atacado por umas en-

tidades da pesada. O que eles queriam, eu não sei. Eu tinha tirado 

as guias que uso e colocado na beira da cama. Aí veio então uma 

voz e me acordou dizendo “bota tuas guias”. E eu disse: “Quem 

é?” E a voz repetiu: “Bota tuas guias!” Aí, é claro, eu peguei as 

minhas guias e botei e as entidades saíram arrastando corrente. 

Mas elas nunca me fi zeram mal. A primeira vez eu tive medo! A 

primeira vez, quando apareceu a entidade para mim no pé da 

minha cama, eu era muito jovem, eu estava dormindo no meio 

porque o quarto tinha o meu irmão mais velho dormindo à mi-

nha esquerda e o meu tio à minha direita, e eu no meio. Aí tocou 

a campainha. Eu acordei e vi aquela entidade nos pés da minha 

cama: branco, chapéu panamá, roupa branca, sapato preto, gra-

vata vermelha. Ele não me agrediu, não me violentou em nada 

e fez um contato comigo espiritual. O espírito não fala, então 

foi um contato espiritual. Eu me lembro como se fosse hoje, ele 

disse: “Não te assusta que eu sou teu amigo e protetor, eu tive 

contigo até agora.” Nessa época eu já estava com sete, oito anos 

mais ou menos. E ele: “Eu tive contigo até agora. A partir de ago-

ra, eu vou subir, eu vou te abandonar que é pra tu desenvolver 

o teu livre arbítrio e tomar conta da tua vida.” Eu estava apavo-

rado! Eu estava simplesmente apavorado, eu queria gritar e não 

podia. Aí, ele saiu em direção à cozinha atravessando a parede 

e desapareceu. Quando ele desapareceu, tocou a campainha, aí 

foi quando eu consegui abrir a voz. Botei a boca no trombone 

de vez: “Mãe! Pai! Tem uma assombração aqui dentro de casa!” 

Eles vieram lá e eu disse: “Não, aqui eu não durmo mais!” Fui 

embora lá pro meio da cama deles. Eu era muito criança e, como 

tinha sido a primeira vez, eu me assustei. 
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Os anos e os quilômetros até 
Nossa Senhora da Penha

Depois do período de infância, eu tive alguns empregos. Pri-

meiro trabalhei numa fábrica de vidro. Eu carregava vidro 

quente que saía da forma num carrinho até um depósito para 

resfriamento. Depois passei também a fechar forma: traba-

lhava sentado, botava a massa de vidro ali, fechava a forma 

e assoprava. Eu então batia com o pé e abria a forma que já 

estava com o vidro pronto dentro. Depois dali trabalhei num 

curtume e mais tarde na Cerâmica Pelotense, como oleiro. 

Na Cerâmica Pelotense eu praticamente fiz carreira. Passei 

para ajudante de caminhão, depois de ajudante de caminhão 

eu aprendi a dirigir, porque eu tive lá uma alma boa, um es-

pírito que me ensinou a dirigir. E aí com 17 anos eu fui em-

bora para Bagé. Servi no 3º Regimento de Reconhecimento 

Mecanizado e Motorizado, e lá então eu desenvolvi a minha 

profissão de motorista. Quando eu voltei de Bagé, já voltei 

então com uma carteira militar de motorista que eu só tro-

quei por uma carteira de motorista civil no meu regresso para 

Pelotas. Aí trabalhei como motorista na Cerâmica Pelotense 

até a empresa quebrar. Fui trabalhar com táxi por dez anos na 

minha vida. Era o tempo em que a vida noturna de Pelotas era 

romântica. Aí eu fui para um urbano em Pelotas, a empresa 

Turfe; trabalhei lá dois anos. Em seguida, eu fui embora para 

o Expresso Embaixador, aquele que faz Pelotas–Porto Alegre, 

Pelotas–Chuí, Pelotas–Cambuçu, Pelotas–Rio Grande, então 

eu fazia essas linhas. Fiquei três anos lá. Foi quando conheci 

a Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha em Pelotas, aí 

me apaixonei à primeira vista, amor à primeira vista. Botei 

na cabeça que eu ia trabalhar ali e, em 1969, eu resolvi fazer 

teste na Nossa Senhora da Penha. Eu me apaixonei pela orga-

nização da empresa. Eles mantinham um livro no ônibus, que 

ficava no porta-luvas, que contava toda a história do ônibus. 

As trocas dos pneus, do óleo, onde o ônibus rodou, o período 

de vida de cada peça e tudo o mais. Se o ônibus pifasse durante 

a viagem, eles sabiam quem era o culpado. Mas também não 

botavam na rua, não, voltava para reciclagem, para aprender. 

Isso eu aprendi com a Nossa Senhora da Penha, e aplico na 

minha espiritualidade, na minha vida. Porque a gente está 

aqui para evoluir. Lá eu trabalhei 20 anos sem nenhum aci-

dente. E então me aposentei. Fizeram uma festa para mim! 

Deixei muitas saudades e amigos.

ACIMA: MESTRE BAPTISTA E MESTRE SIRLEY. PELOTAS 
(RS), 2008. ABAIXO: MESTRE BAPTISTA COM CRIANÇAS 
EM ESCOLA NO BAIRRO DUNAS, ONDE OCORRE AÇÃO 
GRIÔ. PELOTAS (RS), 2007 
NA PÁGINA AO LADO – NO MEIO: PAULO, MESTRE SIRLEY 
E MESTRE BAPTISTA NA ESCOLA DO BAIRRO DUNAS. 
PELOTAS (RS), S.D. 



Uma missão espiritual: o sopapo 

Em 1989 eu me aposentei. Já em 1990 eu passei a freqüentar o 

carnaval, o mundo da percussão, que é o que estava no meu bojo 

espiritual. Os descendentes de africanos já trazem na alma, no 

sangue, a musicalidade. Eu, ainda menino, já tocava quase to-

dos os instrumentos de percussão. Eu sempre tive andamento, 

ritmo. Nunca atravessei o samba. Quando tive a oportunidade, 

em 1990, de mostrar isso lá nas escolas de samba, já me apeli-

daram de Mestre Baptista. Passei a ensaiar todas as escolas de 

samba de Pelotas. E olhe que o carnaval de Pelotas já foi o se-

gundo e o terceiro do Brasil. Inclusive eram sete dias da sema-

na de carnaval, e eu me lembro que, quando estava na empresa 

Nossa Senhora da Penha, nós fi cávamos com quatro, cinco, seis 

ônibus lá no Rio de Janeiro para, quando terminasse o carnaval 

lá, trazer as pessoas para assistir o carnaval de Pelotas. 

Um dia me foi lançado um desafi o por um artista, um com-

positor e cantor de Porto Alegre. Era uma idéia de fazer uma 

homenagem aos músicos contemporâneos do instrumento so-

papo. Aí, ele me procurou para ver se eu confeccionava os 40 

instrumentos. Como não existia mais, porque até 1970 as ba-

terias de Pelotas usavam esse instrumento, mas depois foram 

se acomodando com esses instrumentos sintéticos de náilon, 

essas coisas todas, ninguém sabia fazer. Aí me pediram para fa-

zer os instrumentos e eu disse: “Faço.” Queriam saber como é 

que eu ia fazer. Mas eu: “Como é que eu vou fazer não interessa. 

Tu queres que eu faça os instrumentos, eu faço.” E eles: “Então, 

tá.” Então eu fi z contato com o exterior,  com os espíritos, e eles 

me ensinaram como é que eu tinha que fazer. O sopapo é um 

vaso que tem uma base, 55 centímetros de boca e 1 metro de al-

tura. Ele é feito com compensado de 4 milímetros. Leva quatro 

aros de ferro: um embaixo para manter o instrumento redon-

do; outro por dentro, que também é para manter o instrumento 

redondo; outro curvado, que é para botar o couro; e leva outro 

por fora, que é para puxar o couro por fora pra poder afi nar. Eu 

trabalho com couro de cavalo porque em Pelotas é comerciali-

zado. O sopapo é instrumento de origem africana, um legado 

que os escravos deixaram naquela área de Rio Grande, Pelotas, 

Guaíba, Barra do Ribeiro. É um instrumento muito gostoso de 

tocar, tem vários tons. Então, vamos supor que, se você apren-

der a manusear, a tirar som dele, você não quer outra coisa. Já 

foi feita até a Orquestra de Sopapos de Pelotas. Coube a mim, 

também, montar essa orquestra, então foram dois anos de ple-

na felicidade. Agora, eu ensino sopapo nas escolas, para os mais 

novos aprenderem comigo sobre esse instrumento.
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Antonio Thadeu Wojciechowski nasceu em 24 de dezembro 

de 1950, em Curitiba (PR). É poeta, tradutor, compositor e 

letrista.

Sobre polacos 

Me chamam de Polaco da Barreirinha. O polaco é um exagerado. 

Claro que é. Qual é a grande coisa do polaco? A grande coisa do 

polaco é a emoção, cara. Veja bem, só que não é uma emoção 

que extravasa, como a do italiano, não é uma emoção cheia de 

gestos, entendeu? É uma emoção que é retida. Por isso que ele 

chora e por isso que ele é triste quando bebe. E depois explode 

em violência. É. O italiano, ele explode, mas não é violento; ele 

diz palavrões, ele mistura nome de santo com tudo que é pa-

lavrão e tal, ele ameaça, ele faz gesto. E o polaco não, o polaco 

mata, cara. 

O Vampiro de Curitiba

A minha amizade com o Dalton Trevisan, na verdade, é uma 

amizade de fã, de admirador. Desde que eu li o primeiro livro 

dele. A minha turma toda adora, por exemplo, sentar e fazer lei-

tura de um livro dele. 

Nós comemoramos agora os 82 anos do Dalton... A Globo foi 

lá fi lmar a festa no bar. Daí, o repórter me fez um comentário 

assim: “Pô, mas essa história do Dalton não dar entrevista...” 

“Como não dá entrevista, cara, cê tá louco? Pô, você tem que 

aprender a ler nas entrelinhas, cara. Faça as perguntas men-

talmente, vá lá nas entrelinhas do Dalton Trevisan e faça suas 

respostas. Está tudo pronto.” 

Meu coração é 
um hospício dos infernos,

onde os médicos são tratados 
pelos internos!

Thadeu
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Poemas, letras de música e “novelhas”

Vamos calcular. Eu acredito que eu tenha umas 1.200 letras 

de música – deve ter mais, mas muita coisa se perdeu. Muitas 

eu fi z com as bandas Maxixe Machine e Beijo à Força. Não sei 

se você sabe, mas o maior número de bandas de garagem do 

mundo é em Curitiba. Hoje tem mais de 500 bandas. Tenho aí 

uns 26 livros de poemas. E tem o blog. Quase que diariamente 

faço um novo poema, faz dois, três anos. Então, deve ter uns 

700 poemas novos. E  tem as “novelhas”, extremamente tra-

balhosas, escritas em dodecassílabos. Fiz a primeira que é Os 

bêbados amam demais – o problema deles não é que eles bebem 

demais. O problema é que eles amam demais – foi um sucesso 

essa. Agora tô na quarta, que é O que seria de mim sem eu?, em 

que os personagens sofrem de três grandes males curitibanos: 

a solidão, os sentimentos classe-média e a maledicência. Ficou 

muito engraçado. 

LARGO DA ORDEM. CURITIBA (PR), S.D.

Lua cheia, que beleza, 
caminhei a noite inteira

pela redondeza.

Curitiba toda dentro da guarita
mas a vida 
em silêncio
grita

Só a igreja aguarda o milagre
de que o sol nos alegre 
e a alegria nos consagre
e nos conserve
em ordem
Trecho extraído do poema Ao Largo da Ordem
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José

José Farina Filho nasceu em 18 de junho de 1950, 

em Foz do Iguaçu (PR). É chefe de cozinha.

As grandezas 

de Itaipu

Não somente a cozinha de Itai-
pu era gigante. No dia 14 de 
novembro de 1978, foram lan-
çados na obra de construção 
da usina 7.207 metros cúbicos 
de concreto, o equivalente a um 
prédio de dez andares, a cada 
hora. Ou seja, 24 edifícios em 
um único dia! O total de concre-
to despejado na barragem, 12,3 
milhões de metros cúbicos, seria 
sufi ciente para construir 210 es-
tádios de futebol do tamanho do 
Maracanã, no Rio de Janeiro. 

Lugar de homem é na cozinha

Aprendi a cozinhar depois que um colega, chefe de cozinha, 

me disse: “Precisamos de um ajudante, um lavador de pratos.” 

Como era perto de casa, fi quei seis meses no Hotel Carimã. Na 

carteira já estava “ajudante de cozinha”. Passei a ser chefe de 

cozinha, fui para o Hotel San Martin. Na época, fi quei no Exér-

cito também, na cozinha dos ofi ciais. Casei-me, continuei na 

cozinha, criei meus fi lhos. Depois entrei na cozinha da Itaipu. 

Quando cheguei ao refeitório, eram 30 mil funcionários. Os 

caras falaram: “E esse ajudante aí?” O outro respondeu: “Você 

não fala isso dele, esse aí é o chefe, pode mandar você embora.” 

Eu manejava bem a faca, trabalhava rápido; eles me trouxeram 

mais ou menos dez quilos de tempero verde para eu cortar. Eles 

desmanchavam, para cada refeição, uns dez, 15 sacos de batatas. 

Para fazer batata cozida, batata frita, esses negócios... Éramos 

só três chefes de cozinha: eu, o Zico e o Nestor, e aquele tanto de 

comida para fazer!

Receita sem pressa

Na página de um cozinheiro de mão-cheia, não poderia faltar uma palavrinha 
sobre o barreado, típico prato paranaense. Saboroso cozido de carne bovina, é 
servido com arroz, farinha de mandioca, banana-caturra ou nanica. O segredo 
desse prato está no lacre da tampa da panela. Este lacre é feito com farinha de 
mandioca fi na misturada à água fria e serve para evitar a saída de vapor durante 
todo o cozimento, que dura até 24 horas! O barreado deve ser cozido em fogo 
baixo, e a panela deve ser colocada sobre uma chapa de ferro ou alumínio para 
que não fi que em contato direto com o fogo. E para temperar: tomate, cebola, 
salsão, cominho, louro e muita pimenta-do-reino.



A primeira engenheira de Itaipu

Formei-me na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Ge-

rais, e comecei a procurar emprego. O Brasil estava entrando na 

crise dos anos 80; havia poucos empregos e oportunidades. Para 

uma recém-formada conseguir o primeiro emprego era difícil. 

Mas, numa conversa com um amigo da minha família, o Francis-

co Fortes, surgiu a oportunidade de trabalhar no projeto em que 

ele estava atuando: a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Então, vieram os questionamentos: “O que você vai fazer em Foz 

do Iguaçu sozinha?” Ao que eu respondia: “Olha, vou ter que en-

frentar isso. Será que conseguirei outro emprego?” Assim, aca-

bei aceitando o desafi o. Vim para trabalhar na área de projeto de 

campo e acabei no planejamento da montagem eletromecânica 

dos equipamentos. No início foi difícil,  mas aos poucos fui mos-

trando que uma mulher podia trabalhar e circular sem problemas 

por uma obra desse porte, sendo respeitada por todos e, princi-

palmente, tendo a capacidade de executar um trabalho de enge-

nharia em um ambiente basicamente masculino. E assim foi... 

Hoje, casada e com três fi lhos, continuo no Projeto Itaipu!    

Maria lucia

Maria Lucia Vilas Boas de Faria nasceu em 7 de 

maio de 1956, em Resende (RJ). É engenheira.
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Tem folgado em todo lugar 

Um dia, chegou um colega da refi naria com uma picape e o pneu 

furado. Perguntei: “Verifi cou se tem o pneu de socorro?” Foi 

lá, olhou: “O pneu de socorro está lá.” Ótimo: “Verifi cou se tem 

chave-de-roda?” Foi lá, olhou, voltou: “Tem.” “Agora mais uma 

pergunta: tem o macaco?” Ele voltou: “Tem o macaco.” “Então, 

meu amigo, tem chave-de-roda, o macaco, o pneu de socorro, 

é só você trocar.” Imagine que saiu do prédio rodando, mais ou 

menos mil metros de distância, com o pneu furado, para eu tro-

car o pneu? Ele fi cou sem jeito e foi trocar. Isso me faz lembrar 

de um gerente que não dava folga... Pois hoje, fazer elogio é uma 

prática que vem sendo adotada, mas no passado você receber 

um elogio era muito difícil. Esse gerente de serviços gerais, em 

uma ocasião nos surpreendeu. A gente se desdobrando para 

cumprir uma tarefa e falei pra ele: “Está difícil, temos pouca 

mão-de-obra”. Ele respondeu: “Se fosse fácil, não precisava de 

você.” Esse era o incentivo!

Rubens Ricardo

Rubens Ricardo Bohlen nasceu em 11 de junho 

de 1950, em Rio Azul (PR).  É petroleiro.

quanto mais trabalha, mais liso fica



Maria Elisabete

Maria Elisabete Yang nasceu em 13 de dezembro 

de 1951, em Carazinho (RS). É engenheira civil.

Uma mulher em terra estranha

Nos primeiros dias na Refi naria Presidente Getúlio Vargas (Re-

par), na cidade de Araucária, no Paraná, eu era um bicho estranho. 

Mulher ali era raridade. Fui a primeira a trabalhar no setor. Che-

guei na refi naria e tinha um superintendente que, por coincidên-

cia, era também do Rio Grande do Sul. Apresentaram-me a ele e 

a primeira coisa que perguntou: “Você está vindo da mesma uni-

versidade que eu, para que time de futebol você torce?” Respondi: 

“Sou gremista.” E ele: “Ainda bem.” Pensei: “Pelo menos acertei 

no superintendente, na escola e no time de futebol.” O pessoal da 

área de projeto, onde eu trabalhava, me tratava com uma conside-

ração exagerada. Não era um tratamento para as mulheres como 

o de hoje, normal. Quando fui para a área industrial, tive que me 

adaptar em algumas coisas. Quando cheguei, lá não tinha banhei-

ro para mim. Como era engenheira civil, fi z algumas reformas e, 

na casa de controle do processo, criei um banheiro feminino que, 

depois, foi usado também por operadoras e outras engenheiras. 

Foram boas experiências de Petrobras...
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O boi-de-mamão

O boi-de-mamão é mais uma varia-
ção dos folguedos brasileiros que 
têm como personagem o “boi”. 
Assim como o bumba-meu-boi no 
Maranhão (veja a pág. 57) e o boi-
de-reis do Rio Grande do Norte 
(veja pág. 70), no Sul, a brincadei-
ra do boi também tem sua própria 
história. Conta-se que, certa vez, 
em Santa Catarina, com pressa de 
se fazer uma cabeça para um boi de 
pano, foi usado um mamão verde, o 
que o levou a ser chamado, desde 
então, de boi-de-mamão. 

Olê, mulher pesqueira...

Meu pai era pescador, minha mãe doméstica. Apren-

di muita coisa de pesca, gosto muito de pesca, sei fazer 

rede, tarrafa, sei pescar, pesco tainha. São 200 homens que eu 

comando. Sou a única mulher; antigamente a praia era só para 

homem, mulher não podia vir à praia, nem passar por cima de 

uma corda, principalmente se estivesse menstruada ou grávi-

da; tinha que fi car em casa quietinha. Mulher das antigas era só 

para casar, ter fi lho, cuidar da casa e do marido. A minha casa 

era metade feita com tijolos e metade de estuque de bambu com 

barro. Eu gostava muito quando dava o vento leste, derrubava 

todo o barro, fi cava só o bambu, e pelo bambu eu via, achava 

bem bonitos os prédios da cidade, os vidros bem pequenini-

nhos. A comunidade era muito unida, umas 20 casas. A gen-

te ia buscar lenha no mato para cozinhar, todos se lavavam na 

cachoeira. Até hoje a cachoeira continua como um “Diário da 

Manhã”, “Diário Catarinense”, fala-se de tudo ali, é o nosso 

jornal.  Tinha muita festa lá. Era quando nós comíamos carne, 

vinha o Mané Cavalinho vender doce. E na época de Natal era o 

boi-de-mamão, sagrado.

45 mil peixes!

Lembro de quando eu era pequena, a gente não podia ir pescar 

nem olhar a pesca. Só depois de estar cercada a manta grande 

que a gente podia ir. Então, vinha aquela manta grande, o vigia 

fi cava lá no canto da praia e já fazia sinal; se ele estava sozinho, 

abanava três vezes e aí já se sabia que era para três canoas, por-

Zenaide Maria de Souza nasceu em 17 de novembro de 1944, na 

Lagoa da Conceição, Florianópolis (SC). É pescadora e dona do 

restaurante Pedacinho de Céu. 

Zenaide
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que a quantidade de peixe era gran-

de. Chegava a puxar até 45 mil peixes. 

Era uma coisa que não tem explicação. 

Hoje se fala nesse cardume de peixe, 

mas não como nesse tanto que a gen-

te viu. Dá uma saudade! E, para ajudar 

nessa pescaria, o que a gente fazia era 

levar a comida para os vigias que esta-

vam trabalhando. Eles fi cavam lá o dia 

todo, na solidão. Então a gente levava 

comida para eles. Depois, se a pescaria 

era boa, a gente sempre comia muito 

peixe assado, muito peixe no feijão. Do 

peixe se come tudo. Só bota a lixa fora 

e as espinhas. Tinha anchova, curvina, 

muita arraia. A gente pegava duas, três 

arraias, cortava em duas, três metades, 

então pegava uma cebolinha, uma sal-

sinha e cozinhava a arraia, separada. E 

ali a panela de barro já estava com fei-

jão. Então, fazia aquele pirão de feijão, 

botava aquela arraia por cima e comia 

com a laranja azeda. 

ZENAIDE SEGURA UMA ARRAIA PESCADA NA PRAIA PÂNTANO DO SUL. FLORIANÓPOLIS (SC), 2007

PESCADORES PUXAM REDE COM TAINHA NA PRAIA PÂNTANO DO SUL. FLORIANÓPOLIS (SC), S.D.
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A primeira greve a gente nunca esquece...

Entrei na Petrobras em 71, na unidade de xisto. A gente foi lá 

para ajudar a desenvolver o processo, único no mundo, tecno-

logia nossa, brasileira. A gente recebia americanos, japoneses, 

franceses, todo mundo vinha ver. Eu fui um dos primeiros a me 

fi liar ao sindicato. Nunca tive cargo, mas sempre estive à frente 

dos movimentos. Em nossa primeira greve, em 1989, nós fi -

camos num trevinho de acesso para a unidade. Fizemos uma 

consulta ao Departamento de Estradas de Rodagem e eles dis-

seram: “A faixa de domínio público é do centro da rodovia até 

20 metros [laterais].” Fui em casa, peguei uma trena, medimos 

e colocamos os piquetes. Disse que ia buscar uma barraca lá em 

casa. Nesse meio tempo, a Petrobras chamou reforço policial e 

eles nos ameaçaram: “Se vocês montarem barraca, nós vamos 

tirar.” Falamos: “O senhor não pode fazer isso, estamos dentro 

de uma área de domínio público.” Conseguimos duas ou três 

fi lmadoras, colocadas em locais estratégicos. Mostramos para 

o policial: “Nós vamos documentar essa violência.” No fi m, a 

gente acabou negociando e a barraca fi cou.

ARnOLDO

Arnoldo Alexandre da Costa Filho nasceu em 28 de setembro de 

1951, em Joinville (SC). É funcionário aposentado da Petrobras.

Xisto no nosso 

espaço

Em 1957, a Petrobras realizou os pri-
meiros testes com o xisto da reserva 
do Paraná. Esse mineral foi descoberto 
como uma fonte alternativa de energia, 
capaz de complementar a produção 
nacional de petróleo. Vinte anos de-
pois, foi construída a primeira usina 
de processamento de xisto em São 
Mateus, perto de Curitiba, sob cuida-
dos da então Superintendência da In-
dustrialização do Xisto – a Six –, como 
ainda é conhecida a atual Unidade de 
Negócio da Industrialização do Xisto 
da Petrobras.

ESCAVAÇÃO DE JAZIDA DE 
XISTO. SÃO MATEUS DO SUL 

(PR), 1960



ALeXaNDRe

Alexandre Guimarães Só de Cas-

tro nasceu em 14 de outubro de 

1968, em Porto Alegre (RS). 

Vive em Florianópolis, é bió logo, 

empreendedor social e fundador 

do Instituto Ilhas do Brasil. 

Todo homem é uma ilha

Em 2002 começamos a identifi car a problemática. O Brasil não 

tinha preocupação com as ilhas. Começamos a estudar a sua im-

portância e constatamos que não poderia ser assim. Há nelas um 

valor ecológico gigante, além da importância econômica, histó-

rica e política. No cenário de mudança climática, existem dois 

ambientes muito sensíveis: as cadeias de montanhas, que têm 

as geleiras permanentes, e as ilhas. No Brasil não há cadeias de 

montanhas com geleiras permanentes. Temos muitas monta-

nhas, todas elas muito importantes. Mas as ilhas são os ambien-

tes mais sensíveis do mundo. Os primeiros ambientes do mundo 

que sentem as mudanças são os países-ilhas, os países do Índico e 

do Pacífi co. Mas é um cenário global, que vai afetar todas as ilhas, 

inclusive as brasileiras. Decidimos fazer algo rápido e muito in-

tenso. Bem objetivamente, pensamos: qual vai ser o custo para 

a sociedade brasileira se ninguém fi zer nada em relação a essas 

questões? As ilhas testemunham a evolução do planeta. Nelas 

há sistemas isolados que nos remetem há muito tempo. Darwin, 

por exemplo, que teve a sacada da evolução, se deu conta de todas 

essas coisas viajando pelas ilhas. Caiu a fi cha quando esteve em 

Galápagos, no Equador. Como são ambientes isolados, peque-

nos, o espaço limitante é muito signifi cativo. E as espécies que lá 

estão geralmente existem somente ali, são espécies endêmicas. E 

isso torna esses ambientes muito frágeis. Qualquer perturbação 

pode gerar um impacto bastante signifi cativo. Para as comunida-

des que vivem nesses ambientes, a limitação dos recursos é uma 

realidade. Se fi zermos uma avaliação histórica dos povos insula-

res, muitos deles tiveram insucesso em função da escassez dos 

recursos naturais. Talvez em relação ao planeta, infelizmen-

te, essa lição ainda não tenha sido aprendida. Temos 

que aprender com os povos que vivem nas ilhas 

como viver no planeta.
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Namoro a ver navios 

Meu pai e minha mãe tiveram 15 fi -

lhos. Desde pequena ajudava em casa. 

Na juventude, vi muito preconceito. 

Comecei a namorar um moço branco, 

lá em Santa Catarina. Tem lá a Praça 15 

de Novembro: de um lado os jovens, 

chamamos de guris; as meninas são 

as gurias. Os jovens, os guris brancos, 

transitam de um lado; as gurias bran-

cas do mesmo lado. O footing, paquera. 

Os guris e as gurias negros do outro. Eu 

trabalhava na fábrica de rendas e bor-

dados. Os jovens da religião iam à fá-

brica fazer núcleos de juventude, para 

não entrarmos em caminhos errados. 

Iam às fábricas, ao comércio, à Ju-

ventude Operária Católica, Juventude 

Universitária Católica. Fui catequista, 

Filha de Maria, sempre na igreja católica. Mesmo com o racis-

mo que tinha lá, comecei a gostar do Nézio, fi lho de uma pessoa 

de classe média alta. O pai dele, Francisco, era dono da confei-

taria. Comecei a namorar o menino. Não sei por qual motivo, 

ele não fi cava do lado em que estavam as pessoas brancas. Veio 

conversar comigo. E começou a guerra, os pais dele falavam: 

“Imagina, você vai namorar uma moça negra?” Ele respondia: 

“Ela é fi na, educada, a família dela também.” Os pais falavam: 

“Mas não tem nome.” Nome, a gente sabe, nome na sociedade 

de Santa Catarina. Meu pai era um homem pobre, batalhador, 

funcionário público. Minha mãe era bordadeira, rendeira, cos-

tureira, dona de casa. Ele estudava no melhor colégio, o Colégio 

Catarinense. Comecei a me aborrecer. Eu já tinha vontade de 

vir embora para São Paulo, tinha tios e tias aqui. E, apesar de eu 

gostar dele e ele de mim, acabei vindo de navio, no ano de 1951 

para 1952. Hoje ele está casado, tem uma joalheria, continua 

tendo amizade comigo.

NILZa

Nilza Cunha nasceu em 10 de maio de 1933, 

em Florianópolis (SC). É enfermeira.

NILZA CUNHA PARTICIPA DE DESFILE DO 
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA 
PORTELA. RIO DE JANEIRO (RJ), 1988

NILZA A CAMINHO DO 
BAILE DE FORMATURA 
DO CURSO COLEGIAL. 

COLÉGIO ALVES 
PENTEADO, SÃO PAULO 

(SP), 1958



Eder Esmael

Lages de lendas e mistérios 

Há uma lenda tradicional em Lages que fala da serpente do tan-

que. Quando a cidade foi fundada, construíram um açude para 

que as mulheres pudessem lavar roupa. Só que uma menina foi 

violentada e engravidou. Ela escondeu a gravidez dos pais com 

medo de represália. Quando a criança nasceu – um menino –, 

a alternativa foi pegar a criança e jogar no açude. Reza a lenda 

que essa criança se tornou uma serpente e, quando foi constru-

ída a igreja matriz, catedral de Lages, foi colocada a imagem de 

Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da cidade, com os pés 

sobre a cabeça da serpente. Diz a lenda que, se a santa for re-

tirada e a serpente fi car com a cabeça livre, Lages vai terminar 

em uma grande inundação. Muita gente acredita que realmente 

vai acontecer. Um tempo atrás, um homem entrou na igreja e 

quebrou a santa. Nisso, choveu durante uma semana ou duas. 

Temos um rio que corta a cidade e ele transbordou. Por coinci-

dência, quando o cara foi lá, quebrou a santa, choveu e deu uma 

enchente. Tem outra história que é a do ladrão de cincerro*, um 

sininho que eles colocavam no pescoço das vacas para descobrir 

onde o gado ia. Era colocada uma forquilha no pescoço da vaca 

com o cincerro balançando e batendo. Se a vaca entrava ou ia 

passar alguma cerca, ela fi cava presa ali até que o proprietário 

do animal pudesse encontrá-lo. Dizem, então, que lageano é la-

drão de cincerro porque roubava o cincerro para depois roubar 

a vaca. Como o dono não ouvia o cincerro bater, ele não sabia 

onde estava a vaca.

Eder Esmael da Silva nasceu em 30 de setembro de 1978, 

em Lages (SC). É historiador e músico.

Quais seriam 

os prazeres da 

padroeira de 

Lages?

São sete, nada pecaminosos, prazeres: 
a anunciação, a saudação de Santa Isa-
bel, o nascimento de seu Filho, a visita 
dos Reis Magos, o encontro de Jesus
no Templo, a primeira aparição de Jesus 
ressuscitado e a coroação de Nossa Se-
nhora dos Prazeres no céu.

*Cincerro 

Chocalho colocado no pescoço 

do gado ou de outros animais. 

Serve para guiar a tropa.
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Neltair Abreu nasceu em 14 de setembro de 1950, em Santiago 

do Boqueirão (RS). É cartunista, artista gráfi co e assina seu 

trabalho como Santiago.

Santiago é um causo sério...

Vim para Porto 

Alegre com 19, 20 

anos. Gostava mui-

to de desenhar, 

uma mania. Desde 

muito pequeno, não 

tinha dúvida de que 

queria fazer alguma 

coisa relacionada a 

desenho. Pensava 

em ser ilustrador 

de jornal; fi z vestibular para arquitetura, pois os arquitetos de-

senhavam. Mas foi o equívoco da minha vida. O desenho, na ar-

quitetura, é apenas instrumento para comunicar a idéia. Desisti 

do curso e fui trabalhar em jornal. Aí realmente me encontrei. 

Queria mesmo era fazer caricatura, desenho humorístico. De-

senho como um fi m. Lá pela minha adolescência, comecei a 

fazer caricatura dos políticos da minha terra. Levei até algum 

corridão. Critiquei demais os políticos. Corridão é quando o 

cara quer te pegar para dar um cascudo. Não havia nem xerox 

naquele tempo. Quando muito, algum mimeógrafo* a álcool. 

Eram desenhos que circulavam de mão em mão mesmo. Fui ver 

um trabalho meu reproduzido, impresso, com 21 anos de ida-

de, quando vim para Porto Alegre. Foi em um jornal estudan-

til. Fiz um desenho, foi parar no Dops; o presidente do Centro 

Acadêmico teve que ir lá dar declarações. Não descobriram o 

desenhista, porque eu já estava me refugiando no Santiago. Até 

saberem que o Santiago era o Neltair levava um tempo. 
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*Mimeógrafo
Precursor da máquina 

fotocopiadora, usado para 

fazer cópias de papel escrito 

em grande escala. Era usado 

estêncil e álcool.

VISTA GERAL DE PORTO ALEGRE (RS), 2004



Seu Poncério, seu Gomercindo...

Um causo, aqui no Sul, é aquilo que aconteceu. Nosso lazer 

sempre foi a conversa. Bolicho é o armazém de campanha, do 

campo. Nesses bolichos, recolhi muita coisa. O meu tio tinha 

um bolicho lá no interior, em Santiago, onde se reuniam as fi -

guras mais incríveis. Tinha um, seu Poncério, sem dente. Ele 

tomava vinho vagabundo com açúcar dentro, e comia um peda-

ço de mortadela. Como ele não tinha dente, a mortadela fi cava 

ali... Até desaparecer a mortadela da boca era uma coisa muito 

engraçada. Foi revolucionário na Revolução de 1930. Ele dizia: 

“Aquilo foi uma coisa braba, uma coisa terrível. Tiro e tiro e tiro 

e tiro e tiro. Às vezes, esquentava o cano do fuzil, a gente tinha 

que mijar dentro para esfriar.” Teve um causo na minha cida-

de, o causo “A Casa do Seu Gomercindo”. Seu Gomercindo era 

um fazendeiro, se diz lá no interior fazendeirote. E o seu Go-

mercindo resolveu comprar uma casa na cidade, os fi lhos iam 

estudar na cidade. Tinha mania de dizer assim: “De maneiras... 

De maneiras isso, de maneiras aquilo.” Comprou a casa. Mas 

nesse tempo, lá em Santiago, a luz elétrica era fornecida por 

uma usina com óleo diesel. A usina fazia barulho a noite inteira, 

pupupupu... Seu Gomercindo comprou a casa, ela fi cava perto 

da usina. Mas ele continuava com a fazenda. O corretor falou: 

“Olha, seu Gomercindo, na primeira semana o senhor vai es-

tranhar o barulho da usina, depois o senhor se acostuma.” E ele 

respondeu: “De maneiras que não tem problema, a primeira 

semana eu passo na fazenda.”

O retrado 

do gaúcho

O Macanudo Taurino (veja charge 
abaixo) tornou-se um dos principais 
personagens de Santiago, um retra-
to do gaúcho dos pampas. O Mu-
seu da Pessoa teve a oportunidade 
de conversar com o estancieiro Tau-
rino Gomes Machado, que inspirou 
a criação desse personagem, e ele 
falou um pouco de sua relação com 
Santiago: “Nas charges, o Santiago 
não me baixa, só me eleva.” E nos 
contou que Santiago, ao saber que 
colheram uma mandioca de quatro 
palmos, quase meio metro, infor-
mou a todos que na colônia do Ma-
canudo Taurino, as mandiocas são 
bem maiores. Aliás, tudo é muito 
maior! É preciso de uma carroça pu-
xada por dois burricos pra carregar 
só uma delas.  

Mais uma do Macanudo Taurino
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Waldemar 

Waldemar Brandão Calovi nasceu em 13 de março de 1923, 

em Alegrete (RS). É estancieiro.

Certa vez, em 1953, quando fui 

subprefeito e subdelegado do 5º 

subdistrito, passava pela por-

teira de uma pequena proprie-

dade e, de repente, vi um guri 

correndo e gritando. Parei, ele 

chegou à beira da cerca e deu o 

seguinte recado: “Meu pai pede 

para o senhor ir lá que a minha 

mãe está doente.” Respondi: 

“Eu não sou doutor, menino, 

mas eu vou lá.” Cheguei na pro-

priedade, o cidadão me recebeu 

e disse: “Eu estava há oito dias 

conduzindo uma tropa e quan-

do cheguei aqui encontro mi-

nha mulher nesse desespero, 

só chora, não fala, não respon-

de nada. Não sei o que ela tem. 

Lembrei de pedir socorro, para 

ver o que se pode fazer.” “Eu 

não sou médico, mas vamos lá 

no quarto ver...” Ele me levou. 

Procurei conversar com a mu-

lher, mas nada, ela só chorava. 

Passei a imaginar situações, 

pois já tinha ouvido alguém fa-

lar sobre o procedimento dela. 

Resolvi pedir um banquinho 

baixo. Me trouxeram e sentei. 

Comecei observando por baixo 

da cama. E enxerguei o pé de 

um cidadão, vi que ele estava 

embaixo da cama da mulher. 

Naturalmente, ele estava fazen-

do uma “visita” quando chegou 

o dono da casa e ele resolveu 

se esconder. Raciocinei que eu 

devia fazer alguma coisa. Tive 

a idéia de levar o velho e o guri 

atrás de um taquaral e fazer os 

dois ajoelharem para rezar. 

Aconselhei a rezarem à vontade 

enquanto eu ia ver se a mulher 

acalmava. Não deu outra, o ve-

lho fi cou rezando com o guri. 

Saí, fui na casa, puxei o camara-

da pelo pé e disse: “Escapa que o 

patrão está rezando. Aproveita, 

que do contrário ele vai te ma-

tar. Se ele te enxerga, te mata. 

Corre, rapaz.” O caboclo corria, 

corria e eu olhava e dava risa-

da. Foi engraçado, parecia que 

a sola do pé dele batia na ponta 

das costas. Quando ele sumiu, 

fui atrás do taquaral, e o velho 

ainda rezava com o guri. Peguei 

os dois: “Acho que está resolvi-

do. Vamos conversar com a tua 

mulher. Ela está num estado de 

nervos muito alterado, mas o 

senhor feche a porta do quarto, 

deixe que ela durma um pouco 

que se acalma. Essa choradeira 

passa e ela vai melhorar.” Foi o 

que aconteceu. E sabe da me-

lhor? Esses camaradas fi caram 

mais de 20 anos vivendo juntos, 

de bem com o casamento. Foi 

esse o causo.

De repente, o marido chegou 



Emílio

Emílio Correia dos Santos nasceu em 15 de novembro de 1955, em 

São Miguel das Missões (RS). É técnico do Iphan e trabalha na 

preservação das missões jesuíticas.

De bugre a guarani

Quando entrei no Instituto do Patrimônio Histórico e Ambien-

tal Nacional (Iphan), me apresentei no escritório e um arquiteto 

paulista começou a brincar: “Vamos pegar um guarani agora.” O 

pessoal da região, o gaúcho, não diz guarani, chama de bugre. Bu-

gre é o índio pequeno. Mas de criança, eu ouvia só a palavra bugre. 

Quando eu era menor, meu tio dizia: “Nasceu um bugrinho.” Mas 

eu morria de vergonha e queria ir para o mato. De pequenote nun-

ca tinha ouvido falar essa palavra.  E 

eu ainda nem sabia que tinha traço 

de guarani. Bem, entrei no Iphan 

para aprender a restaurar parede e 

fazer consolidação delas. Na prática, 

aprendi também a cortar pedra, pe-

gar resina especial para colar peças 

etc. Depois, já em 1987, veio uma 

equipe de arqueologia acompanhar o 

trabalho. E a gente começou a apren-

der o nome dos objetos antigos dos 

guaranis e tentou saber como faziam 

aqueles trabalhos. Soubemos que os 

guaranis criavam as vasilhas deles e 

fomos achando os pedaços delas na escavação. Tinham espessu-

ra muito frágil. Trabalhamos com alguns tipos de argila para ver 

como eles faziam. De 1994 para 1995, nós “demos ponto”, fi zemos 

a queima e conseguimos fazer do jeito que eles faziam. As vasilhas 

eram usadas para tirar o leite da vaca, ferver o feijão e os alimentos 

deles. Aprendemos com a escavação porque, apesar da aparência 

frágil, as paredes da superfície das vasilhas agüentaram todo esse 

tempo,  trezentos e poucos anos... Essa é também a minha origem, 

hoje eu sei que meu pai tem é um guarani!

FACHADA DA REDUÇÃO JESUÍTICA DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (RS), 2004
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Colmar

Colmar Pereira Duarte nasceu em 21 de maio de 1932,

 em  Uruguaiana (RS). É estancieiro e poeta.

A lenda do Negrinho do Pastoreio

A lenda do Negrinho do Pastoreio é prova da presença do negro 

no Rio Grande do Sul. Um fazendeiro tinha escravos. Pegou um 

pretinho, fi lho de escravos, para jóquei do seu cavalo. Ele dis-

putava carreiras com outros fazendeiros. O fazendeiro, que era 

muito mau, apostou carreira com outro fazendeiro. A disputa 

valeria muitas libras de ouro. O negrinho foi montar o cavalo do 

fazendeiro mau. No meio da carreira, o cavalo tropeçou, caiu. 

O fazendeiro, indignado com a atuação do negrinho, resolveu 

castigar o menino. Ao voltar para a estância, mandou espancar 

o negro e o condenou a fi car cuidando de uma tropilha de cava-

los tordilhos, em uma coxilha*. Deveria passar a noite rondan-

do, não deixar os cavalos irem embora. Não podia dormir. Mas, 

cansado e surrado, dormiu. Os cavalos fugiram. O fazendeiro 

surrou outra vez o menino, e ele tinha que buscar os cavalos. À 

noite o negrinho atou no pulso um malhador, com uma corda de 

couro comprida, para os outros não irem embora. Mas veio uma 

espécie de raposa do campo, cortou a corda, os cavalos fugiram 

outra vez. O fazendeiro mandou espancar de novo o negrinho, 

que morreu. E mandou colocar o negrinho morto em um formi-

gueiro para as formigas comerem o corpo dele. Era um enorme 

formigueiro. Numa das vezes em que ele fi cou com os cavalos, 

o negrinho, afi lhado da Virgem Maria, saiu a procurar os cava-

los durante a noite mesmo. Nessas estâncias, sempre havia uma 

capela, um lugar onde se colocava um santo protetor. Ele pegou 

uma vela do altar da Virgem Maria e saiu a procurar os cavalos. 

E cada pingo da cera da vela acendia uma luz no campo. Ficou o 

campo todo iluminado, encontrou a tropilha. Quando foi sur-

rado e colocado no formigueiro, escureceu o campo. O sol não 

saiu por três dias. Um dia vieram olhar o formigueiro. Apareceu 

o negrinho em um cavalo baio, com a tropilha de antes. E a Vir-

gem Maria, a protetora. O negrinho, com a tropilha, foi embora 

pelo céu. E o dia clareou.

*Coxilha 

Espécie de relevo típico dos 

pampas; campina aberta 

coberta por pastagem.



Zeno

Zeno Dias Chaves nasceu em 12 de julho de 1927, no interior do 

município de Caçapava do Sul, estância Serro Colorado, local 

histórico do Rio Grande do Sul. É zootécnico e pecuarista.

Um presente para Bento Gonçalves

Quando Bento Gonçalves, líder da Re-

volução Farroupilha, escapou da prisão e 

veio para o Rio Grande do Sul, veio em-

barcado até uma determinada altura. 

Depois seguiu por terra, tomando cavalo 

emprestado até chegar a Piratini, onde 

estava localizada a capital. Contam que 

ele chegou numa determinada fazenda, e 

a sua montaria já vinha cansada, estropia-

da, caminhando com difi culdade e tudo o 

mais. Ele foi recebido por uma senhora já 

bastante idosa. Não se identifi cou e disse: 

“Estou viajando, meu cavalo não tem mais condições de andar. 

Eu queria ver se a senhora podia me vender ou emprestar um 

animal para prosseguir a minha viagem.” A senhora, que era 

a proprietária da fazenda, respondeu: “Não tenho, porque os 

meus cavalos foram todos roubados durante a guerra. O único 

que tenho é da minha montaria, e esse cavalo não pretendo me 

desfazer dele, a não ser que chegasse aqui Bento Gonçalves da 

Silva. A ele não venderia, daria o cavalo.” Ele puxou o documento 

e entregou a ela. Terminou pernoitando na fazenda e recebendo 

o cavalo de presente. Este é um “causo local”. Tem causos que 

aconteceram, e tem outros que não, que foram criados. 

RETRATO DE BENTO GONÇALVES EM 
TELA, NO MUSEU JULIO DE CASTILHO, 
EM PORTO ALEGRE (RS)

Farrapos 

A Revolução Farroupilha (1835 a 1845) 
fi cou conhecida por este nome por cau-
sa das roupas dos combatentes. Em um 
dos mais longos confrontos da história 
do Brasil, os homens iam lutando campo 
afora, sem ter condições de reposição de 
roupa. Muitas vezes, brigando de espa-
da e de lança. As roupas iam se rasgan-
do. Então, fi cavam muito mal vestidos, 
esfarrapados, como se diz na gíria daqui. 
Essa é a origem do farrapo.

Sai da frente que eu estou sem breque!
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Legendas dos mosaicos

FOTOS DA CAPA 

Acima, à esquerda: Detalhe da casa de Therezinha 

Jansen. São Luís (MA), 2007

Acima, à direita: Izabel Mendes da Cunha. Santana 

do Araçuaí (MG), 2007

No meio, à esquerda: Casario. Casa Nova (BA), 

2007

No meio, à direita: Yaguarê Yamã. Nova Olinda do 

Norte (AM), 2008

Abaixo, à esquerda: Sebastião Marinho da Silva. 

São Paulo (SP), s.d.

Abaixo, à direita: Ponte sobre o Rio Jequitinhonha 

(MG), 2007

FOTOS DA QUARTA CAPA 

Acima: Neives Baptista. Getúlio Vargas (SC), 2007

No meio: Centro Histórico. São Luís (MA), 2007 

Abaixo: Bonecas feitas por Izabel Mendes da 

Cunha. Santana do Araçuaí (MG), 2007

PÁG. 2
1. Making of da entrevista com Seu Lidirico. 

 Araçuaí (MG), 2007  

2. Estação da Luz. São Paulo (SP), s.d.

3. Equipe da Caravana ao Vale do Jequitinhonha. 

Jequitinhonha (MG), 2007

4. Equipe da Caravana ao Vale do Jequitinhonha. 

Jequitinhonha (MG), 2007

5. Vista da cidade de Olinda (PE), 2003

6. São Jorge em altar da casa de Therezinha Jansen. 

São Luís (MA), 2007

PÁG. 4
1. Paisagem. Natal (RN), 2007

2. Lembretes para entrevista. São Luís (MA), 2007

3. Ruínas de estação ferroviária. Guaratinguetá (SP), 

2003

4. Vendedor ambulante. São Paulo (SP), 2000

5. Encruzilhada na estrada. Casa Nova (BA), 2007

6. A jornalista Camila Prado entrevista durante a Flip. 

Paraty (RJ), 2007 

7. Sergio Miletto, produtor executivo. São Raimundo 

Nonato (PI), 2007

8. Altar da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Chapada 

do Norte (MG), 2007

9. Populares ao longo da Estrada de Ferro Carajás. Alto 

Alegre do Pindaré (MA), 2007

10. André Leite dos Santos e Adilson Moreira de Lima 

em dia de trabalho. São Paulo (SP), 2007

PÁG. 6
1. Equipe do Museu da Pessoa trabalha em refi naria da 

Petrobras. Urucu (AM), 2003

2. A fotógrafa Márcia Zoet. São Paulo (SP), 2005

3. Barco no Rio São Francisco. Pilão Arcado (BA), 2007

4. Vendedor ambulante. São Paulo (SP), 1994

5. Igreja matriz. Inhaí (MG), 2007
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PÁG. 7
1. Ponte JK. Brasília (DF), 2008

2. Elevador Lacerda. Salvador (BA), s.d.

3. Grupo fundador do Museu da Pessoa: José Santos, 

Karen Worcman, Márcia Ruiz, Cláudia Leonor e 

Mauro Malin. São Paulo (SP), 2003

4. Fruto do guaraná. Maués (AM), 2007

5.  Vista do Cristo Redentor. Rio de Janeiro (RJ), 2000

PÁG. 14
1. Making of da entrevista com Dona Julinha. Porto 

Seguro (BA), 2007

2. Ave da Chapada Diamantina. Lençóis (BA), 2007

3. A historiadora Cláudia Fonseca. Urucu (AM), 2003

4. Altar da casa de Therezinha Jansen. São Luís (MA), 

2007

5. Casario. Diamantina (MG), 2006

6. Erick Krulikowski e Maria Amélia Leite, entrevistada 

do Ponto de Cultura. São Paulo (SP), 2007

7. Membros da Rede LAC durante atividades de 

formação. São Paulo (SP), 2007

PÁG. 15
1. Detalhe curioso da cidade. Açailândia (MA), 2005

2. Vista noturna. São Paulo (SP), s.d.

3. Casario típico. Blumenau (SC), s.d.

4. Gabriel Monteiro, Adilson Moreira de Lima e Simone 

Alcântara em dia de trabalho. São Paulo (SP), 2007

5. Praia em Maceió (AL), 2007

6. Casario. Vale do Jequitinhonha (MG), 2007

7. Mercado Municipal. Salvador (BA), s.d.

PÁG. 18 
1. Equipe do Museu da Pessoa trabalha na plataforma 

de Urucu (AM), 2003

2. Paisagem de Maués (AM), 2007

3. Luiz Ferreira das Neves em frente a sua casa, na 

comunidade Vera Cruz. Maués (AM), 2007

4. Márcia Trezza, Ernandis Pereira e Sônia London 

durante trajeto de barco. Maués (AM), 2007

5. Barcos ancorados. Maués (AM), 2007

6. Planta do guaraná. Maués (AM), 2007

PÁG. 21
1. Dia de atividade de formação. Maués (AM), 2007

2. No primeiro plano, Homero Martins Ribeiro e Thiago 

Majolo. Maués (AM), 2007

3. Mercado Ver-o-Peso. Belém (PA), 1997

4. Ancoradouro da cidade. Maués (AM), 2007

5. Composição da Estrada de Ferro Carajás. Alto Alegre 

do Pindaré (MA), 2007

PÁG. 52
1. Vista para a praia a partir da casa da Dona Julinha. 

Porto Seguro (BA), 2007

2.  Pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da 

Capivara. São Raimundo Nonato (PI), 2007

3. A historiadora Julia Basso e Elenilde Dias Fernandes 

no Núcleo de Produção de Brinquedos Artesanais da 

Codigma. Açailândia (MA), 2007

4. Detalhe da casa de Therezinha Jansen. São Luís (MA), 

2007

5. Casa na beira da Estrada de Ferro Carajás. Alto Alegre 

do Pindaré (MA), 2007

6.  José Santos e Winny Choe entrevistam Cida 

Pescadora. Sobradinho (BA), 2007

7. Praia em Natal (RN), 2007

8. Márcia Ruiz e Ana Nassar, durante viagem de 

gravação de entrevistas. Lençóis (BA), 2007

9. Centro histórico. São Luís (MA), 2007

10. Paisagem do Parque Nacional da Serra da Capivara. 

São Raimundo Nonato (PI), 2007

11. Detalhe de artesanato no Centro Cultural Ana das 

Carrancas. Juazeiro (BA), 2007.

PÁG. 55
1. Estátua em homenagem a Gonçalves Dias, em São 

Luís (MA), 2007
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