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RESUMO
Esta Dissertação tem como objeto de pesquisa a tradição festiva religiosa de
Santo Reis, no povoado do Mucambo, na região Oeste da Bahia. Nela,
procuro

entender

a

seguinte

problemática:

Que

aprendizagens

se

estabelecem nas Festas religiosas, práticas de cura e rituais fúnebres do
povoado do Mucambo, e como elas contribuem com a construção da
identidade étnico racial dos moradores? Através do método etnográfico,
realizei a descrição da comunidade em seus aspectos sociais, religiosos,
culturais, lúdicos e econômicos. Em seguida, foram descritas as fases da
tradição festiva religiosa de Santo Reis, do recolhimento das suas esmolas até
o dia da Festa, com ênfase na organização dos (as) rezeiros (as), suas redes
de sociabilidades, aprendizagens e a forma como a identidade é construída
durante o fazer da Festa. Em seguida, descrevo as práticas de curas e rezas
realizadas pelos conhecidos rezadores (as) e benzedores (as) da comunidade
e como os seus habitantes utilizam desses seus conhecimentos. Apresento
também, alguns costumes religiosos antigos, ainda mantidos por alguns
moradores da comunidade, principalmente os (as) rezeiros (as) de Santo Reis,
dentre eles, o culto aos mortos com a realização do velório, o alimento das
almas e a visita de sétimo dia. Através dos relatos desses moradores, constatei
que a comunidade está vinculada a práticas culturais étnicas raciais, de
natureza afro-brasileira, mas que, ao mesmo tempo, são negadas em suas
falas. Conclui que, durante a tradição festiva religiosa de Santo Reis, a
identidade étnico-racial, bem como, a ancestralidade e a memória coletiva são
elementos que contribuem para que os moradores dessa comunidade se
autoidentifiquem como um grupo etnicamente diferenciado.

Palavras - chave: Tradição de Santo Reis, educação, saberes e identidade
étnica.

ABSTRACT

This dissertation has as objected The Traditional Religious Festival of Santo
Reis, in Mucambo Village, in the west region of Bahia. The following issue is
being tried to be understood: what learning is set at the Religious festival of
Santo Reis, from Mucambo Village, and how has it been contributing to the
ethno racial identity construction of its people?

By using the ethnographic

method, I made the community description on its social, religious, cultural, ludic
and economic aspects. Afterwards, the stages of the festive religious tradition of
Santo Reis have been described, from the alms pickup day to the celebration
day, emphasizing on the prayers organization, their sociabilities networking,
learning and how the identity is built during the party making process. Next, I’ll
describe the healing and praying practices performed by the known prayers and
blessers from the community and how its inhabitants benefit from their
knowledge. I’ll also introduce some old religious customs, still kept by a few
community residents, especially by the prayers of Santo Reis, among them, the
worship to the dead ones performing the wake, the souls food and the visit on
the seventh day. Through these residents reports, I realized that the community
is bounded to cultural ethno racial practices, from afro-Brazilian nature, but at
the same time, they deny it on their speeches. It was concluded that, during the
festive religious tradition of Santo Reis, the ethno racial identity, as well as,
ancestry, and the collective memory are elements which contribute to the
residents in this community identify themselves as an differentiated ethnic
group.

Key-words: Santo Reis Tradition, education, knowledge and ethnic identity.
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INTRODUÇÃO
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO
Das Minhas Aproximações com o Objeto de Estudo à Metodologia
Escolhida.
A presente dissertação é o resultado de um trabalho de pesquisa do
Curso de Mestrado, realizado no Povoado do Mucambo, localizado na região
Oeste da Bahia. O estudo centrou-se na descrição da tradição festiva religiosa
de Santo Reis1 na localidade de Serra Talhada do Povoado, a partir da qual,
procurei entender: Que aprendizagens se estabelecem nas Festas religiosas,
práticas de cura e rituais fúnebres do Povoado do Mucambo, e como elas
contribuem com a construção da identidade étnico racial dos moradores? A
pesquisa foi desenvolvida junto ao programa do Curso de Mestrado em
Educação e Contemporaneidade (PPGEduC/UNEB), realizado no período de
2011 a 2013, com o financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa
(FAPESB). A metodologia escolhida para essa investigação consistiu na
pesquisa qualitativa de abordagem etnográfica, conforme: Geertz, (1989);
Silva, (2006); Trivinos, (1987); Lüdke & André, (2007); Messeder, (2004);
dentre outros.
A justificativa para essa escolha metodológica sustenta-se na teoria
interpretativa de Geertz, (1989, p. 10-11), o qual aborda o conceito
antropológico de cultura, composto por construções simbólicas “como signos
interpretáveis”.

Dessa

maneira,

a

descrição

etnográfica

valorizou

os

significados culturais atribuídos pelo grupo estudado, em suas interações nos
fazeres festivos religiosos.
Mas é importante frisar que essa interpretação cultural e sua descrição
temporária são sempre uma escrita “em segunda mão” feita “pelos ombros dos
nativos2”. Dessa maneira, só os donos de suas próprias interações culturais
Em relação ao termo “Santo Reis,” eu utilizo no singular Santo Reis para manter a coerência
da forma como os interlocutores pronunciam, embora, sei que a sua forma adequada, em
relação às normas gramaticais, é a que mantém os dois termos no plural.
1

2

Para Clifford Geertz os textos antropológicos realizados pelos pesquisadores são
interpretações da realidade factual modelados pela ótica ficcional do observador. O texto não
pode ser considerado como uma escrita legitima do real visto, pois, predominantemente,
aqueles que a produzem são os mais legitimados a fazer tal leitura de primeira, segunda,
terceira ou mais mãos. Logo, depende das formas e condições com as quais eles
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podem elaborar, em primeira mão, a versão de sua cultura. Saliento ainda, que
essa análise cultural [...] “é por natureza incompleta e quanto mais profunda,
menos completa” (Geertz, 1989, p. 20). Desse modo, compete a ela não
responder “às nossas questões mais profundas, mas colocar à nossa
disposição às respostas que outros deram” (p. 21).
Para Lüdke & André, (2007, p. 15) é indispensável, na abordagem
etnográfica, apreender e interpretar os significados dos pensamentos, ações e
sentimentos produzidos pelos sujeitos pesquisados. Para as autoras, o
pesquisador [...] “deve tentar encontrar meios para compreender o significado
manifesto e latente nos comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo em
que procura manter a sua visão objetiva do fenômeno” [...]. Sendo, assim,
Trivinos, (1987, p. 121) compreende que, na pesquisa qualitativa, a análise e
coleta dos dados se desenvolvem conforme o enfoque do pesquisador e não
podem ser vistos em um momento estanque, mas de forma processual, no
desdobramento do próprio estudo.
Com base nas contribuições acima, sinalizo que a descrição proposta
nesse texto é fruto de análises provisórias3 de uma festividade estudada e está
associada ao que foi pensado e elaborado naquele momento pelo grupo
estudado. Sob essa perspectiva o texto etnográfico, nas mãos do pesquisador,
consiste na tradução temporária dos significados que o grupo faz de sua
cultura. Ainda nessa ótica, assinala Silva (2006, p. 02) que “[...] o texto
etnográfico detém um caráter particular e, muitas vezes, provisório dos
resultados da sua análise [...]” O que se extrai dele é um instante factual do que
foi, por um momento, capturado em campo.
Pretendo, agora, apresentar uma breve abordagem de como conheci o
Povoado do Mucambo, lócus da pesquisa. Na sequência, apresento como a
metodologia foi desenvolvida, bem como a escolha dos instrumentos utilizados
na pesquisa. Em seguida, relato sobre os desafios e dificuldades para a
reconfiguram a sua cultura. (GEERTZ, 1989, p. 11). Além do mais, há situações em que o
próprio nativo lê a sua cultura sobre os ombros do antropólogo como discute Silva (2006, p.
158) parafraseando Geertz (1978, p. 25) – não se pode esquecer: o “nativo” também poderá
“ler” ou “reler” a sua cultura por sobre os ombros do antropólogo.
3

Alguns antropólogos discutem que a conclusão de um trabalho antropológico recai na fixação
do campo percorrido dentro de um texto escrito. Marcus & Cushman (1982, p.11). No entanto,
a escrita apenas capturou o momento observado através da ótica objetivista do pesquisador.
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composição do objeto de pesquisa e sua problemática que só foi possível no
processo final de campo, já que, justamente este universo de incertezas e
inseguranças possibilitou a construção do objeto de pesquisa.
Acredito que o método escolhido é próprio da pesquisa antropológica.
Ele é o tecido que reveste esse estudo, sobretudo porque a abordagem
metodológica dessa investigação pressupõe um conhecimento prévio da
comunidade e das interações nela construídas (FONSECA, 1998, p. 60). Esse
detalhe também favoreceu, e muito, o meu adentramento nas interações das
redes sociais das pessoas mais velhas da comunidade.
Conheci o Povoado do Mucambo através do convite do Professor Edson
Carvalho4, em novembro de 2007, na festividade de comemoração à Semana
da Consciência Negra, realizada no dia 20 de novembro, no povoado, período
em que também estávamos, junto ao Núcleo de Ética e Cidadania da
Universidade do Estado da Bahia, Campus IX, Barreiras, realizando o mesmo
evento, todavia na cidade de Barreiras-Bahia. A I Semana da Consciência
Negra, no povoado do Mucambo, aconteceu na praça única da comunidade,
articulada pela Escola Municipal Drº. Abílio Farias. Participei também, a convite
do gestor da escola, na época, o professor Júlio Cesar Dias5, como integrante
do júri de um concurso de beleza negra, durante as celebrações.
No Povoado do Mucambo, passei a desenvolver diversas atividades de
estágio referentes à matriz curricular do curso de graduação em Licenciatura
Plena em Pedagogia pelo Departamento de Ciências Humanas Campus-IX,
UNEB – Barreiras.

Neste período, participei de grupos de pesquisa da

organização do I Colóquio de Educação do Campo e do I Encontro do Oeste
Baiano de História e Literatura Afrobrasileira. Nos anos seguintes, fiz estágios e
atuei como professor de História, no cursinho pré-vestibular,6 no Mucambo,
4

Edson Carvalho de Souza Santana é professor do Departamento de Ciências Humanas,
Campus IX, Barreiras, idealizador da I Semana da Consciência Negra, na cidade de Barreiras.
Realizou sua pesquisa de Mestrado vinculado ao Programa de Pós-graduação em Educação e
Contemporaneidade PPGEduC/UNEB, no Povoado do Mucambo entre o período de 2009 a
2011, tendo como foco de pesquisa: O Processo de Escolarização, Festejos e Religiosidade na
Constituição de um Quilombo Contemporâneo, no Oeste da Bahia.
5

O professor Júlio Cesar Dias foi gestor da Escola Municipal Dr. Abílio Farias no ano de 2007.

6

Curso preparatório para o vestibular vinculado ao Programa Universidade Para Todos,
executado pela UNEB de Barreiras.
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experiência profissional de grande relevância para a constituição de minha
identidade profissional.
Investiguei, na monografia, entre 2008 e 2009, os mitos locais,
expressados pelas crianças da escola e suas relações com os livros didáticos
de Língua Portuguesa e de História do 5º ano. Percebi a existência de um
corpo de significados que os mitos locais revelavam para estas crianças. Mas
também concluí que nestes livros didáticos não há mitos africanos ou
afrobrasileiros, tampouco um trabalho com este repertório mítico local na
escola.
Nesse período da pesquisa monográfica havia uma tensão 7 entre os (as)
professores (as) marcada pelo dilema de como desenvolver atividades
pedagógicas em sala diante da aplicação da Lei nº 10.639/038, a qual
determina como obrigatório o ensino da história e cultura Africana e
Afrobrasileira no currículo escolar das redes de ensino da educação básica e
superior,

já

que

todos (as)

entrevistados afirmavam desconhecer

a

necessidade desta aplicação em suas formações profissionais. Os (as)
professores (as) desconheciam a existência dos mitos locais9e, mesmo com a
obrigatoriedade da Lei nº 10.639/03 não desenvolviam atividades que
contemplassem a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais.

7

As tensões a que me refiro, no texto, no período da realização da pesquisa da monografia,
caracterizavam-se pelas críticas que os (as) professores (as) faziam à Secretaria Municipal de
Educação de Barreiras, em relação à falta de cursos de formação, bem como a falta de
incentivo da própria gestão escolar, na época, no que concernem os estudos das relações
étnico-raciais, e, as resistências de alguns (umas) professores (as) que apresentavam
concepções religiosas pessoais, o que dificultava a realização de atividades que
contemplassem a Lei nº 10.639/03, já discutida anteriormente. Deficiência que permanece, até
hoje, no ambiente escolar referido e nas demais escolas da rede de ensino do Município de
Barreiras/BA.
8

Refiro-me às entrevistas realizadas com alguns (umas) professores (as), na escola, quando
afirmaram desconhecer a elaboração da Lei nº 10.639/03, além de não ter cursos de formação
para a construção de práticas pedagógicas que desmistifiquem os seus conceitos e
estereótipos que dificultavam o ensino da história e cultura africana e afrobrasileira.
Refiro-me aos mitos do Povoado do Mucambo como o do Nego D’ Água, Mãe D’Água,
Currupira entre outros expressados pelos alunos na pesquisa monográfica. Os moradores
antigos contam que já viram e foram assombrados por esses mitos locais, principalmente na
beira do Rio Grande, que dá acesso ao Povoado.
9
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O meu interesse10, agora, em estudar a tradição festiva religiosa de
Santo Reis, no povoado do Mucambo, advém da minha inquietação em
entender que aprendizagens se estabelecem na Festa religiosa de Santo Reis,
do povoado do Mucambo, e como elas contribuem com a construção da
identidade étnico racial dos moradores uma vez que essa tradição tem a
participação ativa dos moradores desde o Giro do recolhimento das esmolas
até o dia da Festa. Esse interesse só foi possível depois de um longo caminho
percorrido, o qual descreverei adiante. Na sequência, apresento os processos
da construção metodológica atrelada aos desafios, escolhas e incertezas, mas
da mesma forma um grande ensinamento do ponto de vista metodológico,
prático e teórico.
Pesquisa Qualitativa de Abordagem Etnográfica: Considerações do
Caminho Percorrido.
A escolha pelo método de abordagem etnográfica foi, sem dúvida, um
dos primeiros desafios desta investigação, principalmente pelo cuidado de
manter o texto numa perspectiva não conclusiva e fechada, o que, conforme
discute Silva,em seu trabalho sobre etnografias sobre religiões afrobrasileiras,
caracterizado como uma meta-etnografia (2006, p. 21), “Assumir de antemão o
caráter provisório, parcial e inventivo desta etnografia é, portanto, uma das
condições básicas para tratar dessas dimensões nas etnografias dos outros
antropólogos com os quais dialogo e na minha própria.” Então procurei o
máximo atentar para essa condição, mantendo o cuidado de produzir um texto
“denso”, porém “incompleto” ausente de conclusões fechadas e de soberania
descritiva.
Para essa difícil tarefa, aprofundei minha atenção nas categorias que
foram definidas com o material coletado para análise. Para isso, utilizei
observações, entrevistas, filmagens, fotografias, diário de campo, revisando, no
final do dia, todo o material coletado em campo. Tentei manter, com essas
técnicas, a fidedignidade interpretativa dos dados etnográficos, como propõe o

10

De acordo com a particularidade do estudo e de seu percurso teórico - metodológico, a
escrita do texto é elaborada na primeira pessoa. Quero deixar claro, assim, as relações de
pertencimento, envolvimento e imersão pessoal no campo da pesquisa.
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antropólogo Clifford Geertz, (1989). Pois as suas técnicas, no tocante à
pesquisa etnográfica, são direcionadas na seguinte forma.
[...] praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes,
transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um
diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os
processos determinados que definem o empreendimento. O que define
é o tipo de esforço intelectual que ele representa: o risco elaborado
para uma “descrição densa” [...] (p.04).

Conforme

esse

autor,

o

etnógrafo

necessita

de

um

tempo,

razoavelmente longo, no campo estudado, evitando definições imediatas que
procurem, todavia, confrontar as observações com outros dados. Assim, a
opinião dos interlocutores é complementada com outros elementos do “não
dito.” Além disso, é preciso que o pesquisador seja sensível às diversidades
culturais e aos modos de vida diferentes dele. Essas observações foram
imprescindíveis para a construção do objeto de pesquisa.
A exigência do rigor metodológico para a construção do objeto de
pesquisa, escolha dos instrumentos e a finalização com a produção final da
escrita, foram os pontos que mais me preocuparam, principalmente dada a
minha formação acadêmica e iniciante da pesquisa. Sendo assim, Silva, (2006,
p.21) observa que “as dimensões de campo e texto não são, certamente, as
únicas presentes na produção das etnografias”. Salienta ainda que “o trabalho
etnográfico envolve muitas outras dimensões [...] como formação do
pesquisador, instrumentos teóricos e práticos, contexto histórico, social, político
e etc.”.
Com base nas considerações acima, aproximei a investigação da
proposta da teoria interpretativa de Geertz (1989), baseada na elaboração de
uma descrição densa, tentando apreender o “ponto de vista do nativo”,
dialogando com eles. Nesse sentido, o pesquisador procura então se envolver
com o mundo dos seus pesquisados. Ao ficar atento e observar como os
indivíduos constroem e atribuem significados ao seu dia-a-dia.
Diante das considerações acerca da metodologia escolhida, passo,
agora, a descrever a construção da metodologia e os procedimentos
realizados.
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Quando ingressei no Mestrado, o projeto tinha como título: No chão da
sala de aula: Linguagens das narrativas de origem na comunidade do
Mucambo, o qual tinha como problemática, entender quais as contribuições das
narrativas de origem na escolarização do Mucambo para a preservação da
memória cultural da comunidade e para a afirmação da sua identidade étnica,
enquanto uma comunidade negra rural quilombola? No entanto, no decorrer
dos cumprimentos teóricos em curso e com as leituras e orientação do meu
orientador, percebi que necessitaria visitar o lócus da pesquisa para rever,
sentir o campo, ter uma noção, se era realmente essa problemática em
questão.
Desse modo, iniciei as minhas primeiras inserções no campo da
pesquisa “saídas exploratórias”, conforme Silva (2006), nos momentos dos
recessos dos créditos teóricos do Mestrado, em junho de 2011 e de janeiro a
fevereiro de 2012. Esses primeiros contatos foram divididos em duas fases: A
primeira fase se deu num período bem curto, entre 11 e 25 de junho do mesmo
ano, e a segunda fase, num período mais extenso de 03 de janeiro a 16 de
fevereiro de 2012.
Na primeira fase, fiquei instalado na Residência Universitária da UNEB,
em Barreiras, me deslocando, todos os dias pela manhã para o povoado, por
meio do único ônibus que serve à comunidade. Como a distância da cidade de
Barreiras para o Povoado é de 15 quilômetros, me dirigia logo cedo, às
08h00min da manhã, na segunda ida do coletivo ao povoado, chegando, às
vezes, entre as 08h40min e 09h00min e, após as visitas em campo, retornava
no mesmo coletivo, sempre às 17h10min, no final da tarde, chegando em
Barreiras entre as 17h50min e 18h00min. A imprecisão dos horários, tanto de
chegada como de saída do Povoado, ocorria em função dos atrasos que,
geralmente, aconteciam com esse coletivo, pelo fato de ser o único ônibus
público que serve a comunidade e sua condição precária, sem oferecer
conforto aos passageiros, chegando a quebrar, de vez em quando.
Precisava ter uma aproximação com os moradores, ou seja, criar a
minha “rede de campo” como afirma Silva, (2006, p. 32). E, por conseguinte,
redefinir o meu olhar sobre o objeto que, com as novas leituras e orientações,
estava, agora, em definição.
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Em campo, ficava atento ao contexto e a tudo que acontecia nos
espaços observados. “O envolvimento com o campo pode, inclusive, começar
antes do desembarque do antropólogo em sua “aldeia” (SILVA, 2006, p. 27)”. A
opção em estar na comunidade, também nos finais de semana, teve como
objetivo observar como os seus habitantes interagem e produzem as suas
diversões. Ainda nessa fase, visitei alguns espaços públicos da comunidade,
como a Escola Municipal Dr. Abílio Farias, o Posto de Saúde e o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Justifico essa escolha uma vez que,
nestes espaços, há uma frequência regular dos moradores.
Na escola, informei à gestora, à coordenação e aos professores (as) as
minhas intenções com a pesquisa, apresentando o projeto, embora em fase de
construção. Com a autorização da gestora, realizei algumas observações na
escola que foram relevantes para a construção do primeiro capítulo da
dissertação. O fato de escolher a escola como ponto de partida para a
pesquisa justifica-se pela minha inserção nela como professor em 2006.
No primeiro momento, pensei que, estando na escola, poderia
estabelecer contatos com os moradores. Alguns professores da escola, e que
moram no povoado, me ajudaram muito, a exemplo da professora Meraci
Cardoso dos Santos Leal, concursada, que além de autorizar o uso de seu
nome na produção final do trabalho como os demais professores, auxiliou-me
na indicação de pessoas antigas, moradores do Povoado.
No Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), fiz contato com
o professor Paulo Catúlio, o qual me orientou a procurar as pessoas mais
velhas que sabiam de algumas histórias e tradições do Povoado. Talvez, por
razões de aproximação ou interesse com a minha pesquisa, através desse
professor, recebi muitas contribuições. O mesmo me indicou Alan dos Santos
Catúlio11, através do qual, contactei as pessoas mais antigas para conversas
informais a respeito da constituição histórico-social da comunidade.
O fato de procurar o PETI justifica-se porque muitas pessoas o
frequentam para resolver problemas e obter informações ligadas ao Programa
11

Ressalto que Alan, morador do Mucambo de Cima, possibilitou o intercâmbio com os
moradores mais velhos do Povoado. Na época da fase da exploração da pesquisa, em 2011,
ele era professor de capoeira no PETI e já tinha desenvolvido algumas atividades lúdicas com
as crianças da Escola Municipal Abílio Farias.
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Federal do Bolsa Família12, aposentadoria e cursos. Este local também
funciona como espaço para as reuniões, festas sociais e comemorativas e de
decisões de problemas na comunidade. Estes primeiros contatos me
proporcionaram a confiança do grupo de interlocutores, cuja nomenclatura será
justificada adiante, constituindo, com isso, a minha “aproximação vincária” de
que fala Marli & André (2007, p. 28).
Ao chegar à Residência Universitária, transferia as conversas gravadas
e as fotos para o computador e verificava as anotações feitas no caderno de
campo. Ao finalizar esse período, retornei a Salvador para concluir os créditos
teóricos do mestrado e visitei o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, o (INCRA) a fim de obter alguns documentos sobre a regularização
fundiária das terras do povoado quanto à questão quilombola. A cópia desses
documentos obtidos no INCRA está nos anexos dessa dissertação. Após
cumprir os créditos teóricos do Mestrado já com o esboço do projeto redefinido,
me organizei para começar a segunda fase da pesquisa que foi iniciada em
junho de 2011.
Retornei ao campo da pesquisa, pela segunda vez, no dia 3 de janeiro
de 2012. Nesta segunda fase, permaneci na comunidade por um período mais
extenso do dia 3 de janeiro de 2012 até o dia 16 de fevereiro do mesmo ano.
Mantive o mesmo problema do projeto inicial do ingresso no mestrado e a
minha estadia no mesmo local da primeira entrada da pesquisa na cidade de
Barreiras, visitando o Mucambo em dias alternados.
Iniciei o trabalho de campo com os seguintes instrumentos de coleta dos
dados: entrevistas abertas com base em um roteiro de questões, observação
12

O Bolsa Família (PBF) é um programa do Governo Federal de transferência direta de renda
que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O
Programa integra o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como foco de atuação os 16
milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70,00 mensais, e está
baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. O Bolsa
Família pauta-se na articulação de três dimensões essenciais de superação da fome e da
pobreza que são: promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da transferência direta de
renda à família; reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de Saúde e
Educação, por meio do cumprimento das condicionalidades, o que contribui para que as
famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações; coordenação de programas
complementares, que têm por objetivo o desenvolvimento das famílias, de modo que os
beneficiários do Bolsa Família consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.
(Fontes consultadas: www.mds.gov.br/bolsafamiliacps.fgv.br/pt-br/globolsafamilia)
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participante e o diário de campo. Levei máquina fotográfica, gravador digital
(MP4) e filmadora, caso fosse necessário.
Participei de reuniões dos professores e pais de alunos na Escola
Municipal Dr. Abílio Farias e reuniões sobre o Bolsa Família no PETI.
Conversei com alguns antigos moradores a fim de restabelecer antigos
contatos. Frequentei também, algumas festas sociais, civis e comemorações
religiosas, no povoado. Em etnografia a descrição dos fenômenos observados
pode “compreender a uma situação imediata ou provisória, mas sempre de
interesse do próprio pesquisador” (LÜDKE & ANDRÉ, 2007, p. 14) e articulada
a possíveis desvios de roteiros estabelecidos. Assim, procurei visitar outros
espaços como mercados, bares e restaurantes a fim de “sondar o campo” e
conhecer pessoas que pudessem me encaminhar para outros interlocutores.
Nesse interim, participei dos Festejos Religiosos de Santo Reis, na
localidade de Serra Talhada, no dia 06 de janeiro e da Reza de São Sebastião
na residência de D. Maria, na localidade de Mucambo de Cima, no dia 20 de
janeiro do mesmo ano, 2012. Sobre este último festejo, tradição festiva
religiosa notória na localidade do Mucambo de Cima, elaboro uma breve
exposição no primeiro capítulo dessa investigação. Logo mais tarde, pude
iniciar as primeiras entrevistas com esses moradores. Existiam situações em
que as entrevistas ficavam “truncadas”, assim, retornava em outro momento
para que a mesma se desenrolasse de maneira mais espontânea. “De início, é
importante atentar para o caráter de interação que permeia a entrevista”
(LÜDKE & ANDRÉ, 2007, p. 33).
Notei que fui observado, ao mesmo tempo em que os observava, pois
muito embora, fui investigado por intermédio de outras pessoas na
comunidade, quanto às minhas andanças de “porta em porta” das casas, das
roças e quintais. Percebia alguns olhares inquietos, mas, que aos poucos
foram se acomodando, talvez, por estarem informados dos meus propósitos em
campo ou o hábito já instituído de minha presença nas redondezas do
povoado, ou ainda pela confiança estabelecida pelos moradores das
localidades que visitei ter sido acrescida das informações que circularam ao
meu respeito. A respeito desta abordagem, Messeder e Costa13 comentam que

13

A respeito desse comentário, refiro-me às discussões realizadas na Disciplina Pluralidade
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a etnografia se faz de uma convivência direta no campo e, especialmente, pela
atenção e cuidado com seus instrumentos de trabalho e, sobretudo, com as
interações que se realizam. A pesquisa é, antes de tudo, uma relação social
que precisa ser cultivada e refletida.
Nas primeiras entrevistas, recorri às contribuições das técnicas da
história oral, com base em Portelli, (1997); e Bossi, (2003), primeiro para ter
uma compreensão da dinâmica histórica e social da comunidade a partir da
memória dos moradores mais velhos já que a mesma traz indícios de um
Povoado que se originou a partir da experiência escravocrata e segundo, pela
sua população majoritariamente negra. Nos relatos obtidos pelas entrevistas,
percebi a existência de dilemas quanto às suas histórias de formação. Muitas
delas se contradiziam, dependendo do ponto de vista de cada interlocutor. “A
memória

oral

também

tem

seus

desvios,

seus

preconceitos,

suas

inautenticidades” (BOSSI, 2004, p. 18).
A princípio, coletei dados quanto à localização do Povoado, visitando o
Museu da cidade de Barreiras, porém, não encontrei dados satisfatórios que
pudessem compor o quadro histórico-social do Povoado. Entrevistei pessoas
que não moram na comunidade, mas que tinham informações sobre a mesma,
coletei dados estatísticos, através das fontes do IBGE, bem como da
dissertação do professor Edson Carvalho, o qual investigou o povoado, no seu
trabalho de Mestrado. Este trabalho de pesquisa foi de substancial relevância
para o meu estudo.

Após a conclusão dessa segunda fase, retornei a

Salvador, onde participei de congressos e fóruns de pesquisa. Momento este
em que reelaborava as novas indagações a respeito da comunidade.
A segunda entrada em campo foi no dia 5 de maio de 2012. Nesta
etapa, realizei todo o percurso de campo em uma fase equivalente ao período
já citado. Com base nos dados da entrada anterior, desse mesmo ano e, após
algumas conversas com o meu orientador, comecei a direcionar minha atenção
para as tradições festivas religiosas da comunidade. Este novo percurso em
campo permitiu a redefinição do problema, bem como do seu objeto, pois em
etnografia, conforme André, (2007, p. 36) “o problema é redescoberto em
campo.” Sob essa ótica, parti para o campo com o seguinte objetivo: Investigar

Cultural e Educação no Programa do Mestrado.
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as tradições religiosas da comunidade e como elas influenciavam nas
aprendizagens dos (as) jovens e alunos (as) da escola Municipal Dr. Abílio
Farias.
Os critérios de escolha dos interlocutores basearam-se no tempo que
eles residiam no povoado e no fato de exercerem alguma liderança religiosa na
comunidade, além disso, considerei o fato de os (as) alunos (as) e professores
(as) da escola domiciliarem na comunidade. Quanto à categoria interlocutor14,
adotada na pesquisa, eu a utilizo conforme observações do meu orientador, o
qual a concebe como termo mais adequado, pois pressupõe interações e
diálogos entre pesquisador e pesquisados. E, de fato, esse termo é mais
apropriado dada a contribuição que os moradores do povoado tiveram com a
pesquisa como sujeitos dessa construção e compartilhamento com a mesma.
Com a problemática redefinida, percorri as localidades, fazendo diário de
campo, contato com interlocutores e comparando os relatos. Enfim, como
observa Geertz, (1989, p. 7), em seu trabalho de campo, o investigador deve
[...] “entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os termos de parentesco,
traçar as linhas de propriedade, fazer o censo doméstico... escrever seu diário.”
[...]. Nesse período, aluguei uma casa na cidade de Barreiras e visitava a
comunidade todos os dias.
Não houve a necessidade de morar nas proximidades da comunidade do
Mucambo, primeiro para preservar minha própria privacidade, e, segundo para
não constranger os moradores com uma “invasão” da privacidade deles, ao
mesmo tempo em que garantia a minha presença intensiva em campo.
Sendo assim, participei do Giro das esmolas do Divino, iniciado no dia
15 de maio até a sua culminância com a realização da Festa no dia 3 de junho.

14

A figura do interlocutor, conforme a pesquisadora Maria Luísa Sandoval Schmidt, traz a
evidencia de uma nova “reorientação da tradição etnográfica no contexto contemporâneo de
estudos que focalizam a interpretação dos sentidos e significados de modos de viver, sentir e
pensar que constituem a pluralidade de mundos coexistentes e conectados na atualidade” (p.
394). A autora, ainda, propõe que a interlocução promove “o reconhecimento dos pesquisados
enquanto coautores da pesquisa, estando incluídos, tornando-se parceiros intelectuais dos
pesquisadores.” (p. 394). Fonte: Maria Luísa Sandoval Schmidt. Pesquisa participante e
formação ética do pesquisador na área da saúde Ciência & Saúde Coletiva, vol. 13, núm. 2,
marzo-abril, 2008, pp. 391-398, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
Brasil. Artigo apresentado em 29/06/2007. Aprovado em 03/09/2007. Versão final apresentada
em 22/10/2007www.redalyc.org/pdf/630/63013210.pdf
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Participei da reza de Santo Antônio no dia 13 de junho, na residência de Maria
Preta e dos festejos Juninos da comunidade, entre os dias 23 a 24 de junho. A
respeito desses primeiros interlocutores da pesquisa citados nessa introdução,
pretendo, depois, situá-los no contexto local e no cenário das festividades e
práticas religiosas. Ainda nessa perspectiva, procurei fazer uma breve
contextualização de cada um deles que se encontra no anexo desse trabalho.
Durante o Giro das esmolas do Divino e, consequentemente da sua
Festa, fiquei hospedado na casa de uma interlocutora, D. Adinélia, que
colaborou bastante com a construção do trabalho da pesquisa, principalmente
na terceira entrada em campo. Durante esse período, realizei conversas
informais, muitas filmagens e fotos dessas tradições, cuja prática fez com que
os rezeiros (as) me intitulassem de “cinegrafista do grupo”.
Minha estratégia de campo, nessa fase da pesquisa, assim como nas
posteriores, foi observar mais do que perguntar, em seguida, fazia as
anotações no diário de campo para, no momento oportuno, perguntar aos
interlocutores a referida situação por mim destacada, pois, “é preciso aprender
o momento apropriado para perguntar, assim como o que perguntar” (FOOTEWHYTE, 1980, p.81).
Nas outras ocasiões, chegava à comunidade em momentos pontuais, e
era bem recebido pelos moradores. As entrevistas realizadas ocorriam num
clima de conversações nos mais variados contextos: nas casas das pessoas,
durante refeições, antes e depois de reuniões, caronas, durante passeios,
momento em que eles me mostravam suas propriedades, etc.
Essa segunda entrada em campo coincidiu com a realização do
Tirocínio Docente realizado na UNEB de Barreiras DCH – IX, com a
autorização do coordenador do Programa de Pós-Graduação, Dr. Eliseu
Clementino e sob a orientação do professor Edson Carvalho de Souza
Santana. Ainda nesse período, com os dados referentes as duas fases da
entrada anterior no campo, elaborei dois relatórios de campo e o texto de
qualificação, concluído em 6 de julho de 2012. Mas, após a leitura e análise do
meu orientador, o qual sinalizou questões de análises e categorias que não
estavam devidamente definidas e por motivos de tempo para dar cabo às
essas sinalizações não foi possível apresentá-la e tampouco realizar a
qualificação.
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A partir desse momento, passei a trabalhar com todas as tradições
festivas religiosas da comunidade, como elas influenciavam nas aprendizagens
dos (as) jovens e alunos (as) da escola e como havia organizado. Mas, quando
se deu a investigação de abordagem etnográfica tendo em vista a riqueza de
detalhes de cada uma delas, percebi que isso seria impossível dentro do tempo
de uma pesquisa de Mestrado.
Outra questão que se colocava era: Como dar prosseguimento a
investigação e que caminho prosseguir com essas duas entradas em campo?
Não sabia se investigava: Que aprendizagens são elaboradas nas tradições
festivas religiosas do Mucambo e como elas influenciam na educação dos
jovens e crianças da comunidade ou se enfocava a construção da identidade
étnica a partir das tradições, procurando compreender: Qual a contribuição das
tradições festivas religiosas do Mucambo na construção da identidade étnica
dos seus moradores?
Apesar dessas dúvidas, percebia que essas preocupações faziam parte
da construção do objeto da pesquisa, pois, como afirmam Lüdke & André
(2007, p. 15) “geralmente o pesquisador desenvolve a sua investigação,
passando por três etapas: exploração, decisão e descoberta.” Compreendi que
estava na fase da descoberta. Nesse contexto, aconteceram várias ideias,
rabiscos, conversas com o meu orientador e desabafos nos ouvidos dos
companheiros do Mestrado.
A redefinição do problema da pesquisa me rendeu noites de insônia,
mas ao mesmo tempo, entendia que [...] “a natureza dos problemas é o que
determina o método” [...] (STUBBS e DELAMONT apud LÜDKE & ANDRÉ,
2007, p. 15), isto é, em função das novas questões e “descobertas” surgidas
em campo o problema se reformulava e, consequentemente, o método.
A muito custo, estabeleci a abordagem e tive o insight para reelaborar o
objeto de pesquisa e a nova problemática a ser investigada. Vagner Silva
comenta sobre as diversas imprevisibilidades e desvios de rotas, durante a
pesquisa de campo, desde a sua entrada até a sua produção final. “Às vezes, é
somente no final da pesquisa que se encontra o que se procura” (SILVA, 2006,
p.27), inclusive porque, embora com tantas entrevistas, filmagens e anotações
do diário de campo nas mãos, eu não sabia que caminho seguir.
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Após examinar, com cautela, os dados colhidos das outras entradas em
campo, percebi que já sabia o que procurava. Entretanto, apesar de ter
participado de todas as tradições festivas religiosas que aconteceram até o
momento de minha estadia no povoado do Mucambo, observando e
entrevistando os rezeiros (as) nessas Festas, priorizei a descrição da tradição
festiva religiosa de Santo Reis. O meu prazo com a defesa já estava próximo,
seria em março de 2013, e isso me preocupava. Com essa definição, delimitei
a seguinte problemática: Que aprendizagens se estabelecem nas Festas
religiosas, práticas de cura e rituais fúnebres do povoado do Mucambo, e como
elas contribuem com a construção da identidade étnico racial dos moradores?
Assim, a pergunta de partida que “desembaraçou” todo o trabalho só foi
possível ser pensada já no último semestre do Mestrado, entre o final de
dezembro de 2012 e início de janeiro de 2013.
Saliento que mesmo com essa problemática central, acima definida,
foquei minha atenção na descrição da tradição festiva religiosa de Santo Reis
como um recorte, sugerido, de maneira a analisar melhor as aprendizagens e,
por conseguinte, a construção da identidade étnico racial dos moradores a ser
descrita a partir do segundo capítulo dessa investigação. Na sequência do
texto, apresentarei algumas justificativas que corroboram essa investida e que
serão desdobradas nos capítulos seguintes dessa Dissertação.
Algumas literaturas alertam que, algumas vezes, na escolha de um único
foco, do recorte do objeto de pesquisa se tem um cabedal de informações para
ser investigadas e, por fim, descritas. A antropóloga Cláudia Fonseca alerta
para esse cuidado. “É o dado particular que abre o caminho para
interpretações abrangentes” (FONSECA, 1998, p.60).
No primeiro momento, pensei que seria fácil esta empreitada, mas,
quando se deu a investigação com a escolha das categorias de análise, o
percurso metodológico, os “desvios de rota”, os “percalços do caminho” e que
leituras aprofundar para a composição do objeto, a pesquisa se revelou num
grande desafio. Mas já tinha, em mãos, alguns dados da perspectiva teóricometodológica percorrida, oriundos das entradas anteriores. Assim, procurei dar
ênfase à tradição de Santo Reis, uma vez que percebi que nessa tradição está
concentrada uma única família, questão que será discutida no segundo capítulo
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da dissertação e, mais adiante, o porquê dela agregar pessoas de dentro e de
fora do povoado.
Agora, com a definição da festividade religiosa a investigar, retornei, pela
terceira vez, ao campo da pesquisa. Iniciei a minha inserção no grupo dos (as)
rezeiros (as), na primeira saída do Giro das esmolas de Santo Reis, iniciada na
segunda semana do mês de dezembro de 2012, em um sábado, nas primeiras
horas da manhã do dia oito. Descartei, completamente, a Escola Municipal Dr.
Abílio Farias em questão e foquei, de maneira integral, na tradição festiva
religiosa de Santo Reis.
Acompanhei todo o percurso das esmolas de Santo Reis, a sua
concretização, conhecida como o Derradeiro dia da Folia de Santo Reis que se
deu no domingo do dia 6 de janeiro de 2013. A metodologia estabeleceu, em
campo, a minha aproximação com o grupo de rezeiros (as), a qual contribuiu
para ver e sentir, de “perto”, o universo investigado, como observa Velho,
(1999, p. 123), “Insiste-se na ideia de que para conhecer certas áreas ou
dimensões de uma sociedade é necessário um contato, uma vivência durante
um período de tempo razoavelmente longo.” Nesta perspectiva, acredito que a
minha empatia, estabelecida com os interlocutores, nos festejos e nas
localidades que percorri, no Mucambo, garantiu a descrição dos seus modos
de viver a sua tradição festiva religiosa.
Com um roteiro de questões, utilizei entrevistas abertas com os (as)
rezeiros (as), nas suas residências e, grande parte delas, foi realizada nos
momentos do Giro das esmolas e no dia da Festa. Houve momentos em que
preferi dormir na comunidade para acompanhá-los nos Giros das esmolas de
Santo Reis, nas madrugadas das noites de Natal e das Festas de final de ano,
como também em alguns finais de semana, quando o Giro se prolongava noite
adentro. Nessas ocasiões, dormia na casa de alguns moradores, com quem
estabeleci uma grande amizade, durante a primeira e segunda entrada em
campo. O fato de conhecê-los, durante a exploração de campo, foi substancial
para o desenrolar da pesquisa. Interlocutores, ou melhor, amigos como D.
Adinélia, Sr. Luciano, D. Geralda, D. Eudes, Sr. Almir e D. Lucia, me
proporcionaram não só abrigo, mas longas conversas. “A experiência mostra
que o próprio campo condiciona o que observar e a quem” (SILVA, 2006, p.
39).
33

As entrevistas gravadas e as filmagens realizadas nas Festas, bem
como as anotações eram analisadas quando eu retornava para casa a fim de
perceber o que ficou para ser revisto ou relembrado em outros encontros no
campo. Cabe salientar que as fotos que aparecem no corpo da dissertação
foram de minha própria autoria. Os roteiros das entrevistas e as referências dos
interlocutores, nas respectivas fases da pesquisa, equivalente as entradas de
campo, se encontram em anexo nesta dissertação.
Embora a produção final desse trabalho tenha se tornado cansativa, foi
prazerosa e interessante. Aprendi muito, inclusive porque, através dela, pude
me relacionar com os moradores da comunidade e observá-la, ainda que de
longe. “O pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente natural,
tentando dar sentido ou interpretar os fenômenos, segundo o significado que as
pessoas lhe atribuem” (DENZIN & LINCOLN, 1994, p.2).
O presente estudo se encontra organizado em introdução e mais quatro
capítulos que correspondem aos dados coletados da pesquisa. Na Introdução,
apresento a metodologia escolhida e os instrumentos utilizados. Na sequência,
faço uma breve abordagem sobre como conheci o povoado do Mucambo e as
condições que me motivaram a estudar a tradição festiva religiosa de Santo
Reis.
No primeiro capítulo, apresento a localização geográfica do povoado do
Mucambo. Na sequência, desenvolvo uma breve descrição da comunidade,
com base em alguns dados referentes às entradas em campo. Nessa
abordagem discuto os conflitos e tensões sobre a autoatribuição identitária em
querer se reconhecer ou não como quilombolas, iniciada com a abertura do
processo de reconhecimento e titularização de terras junto ao INCRA. Ainda
neste capítulo, exponho a identificação e caracterização de elementos que
compõem as localidades do povoado, com destaque para as suas localidades.
Em seguida, faço uma breve exposição da organização religiosa do povoado a
respeito das tradições religiosas, dos saberes locais, das práticas de rezas e
curas, na comunidade, e como procedem nos sepultamentos dos seus mortos.
E finalizo com a demonstração das redes de solidariedade entre os (as)
rezeiros (as).
No segundo capítulo, discuto como foi introduzida a tradição festiva
religiosa de Santo Reis, no povoado. Descrevo a organização religiosa dos (as)
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rezeiros (as) de Santo Reis, com ênfase nas relações construídas, na divisão
dos papéis sociais entre os (as) rezeiros (as) e que aprendizagens são
elaboradas.
No terceiro capítulo, apresento a Saída do Giro das esmolas com os (as)
rezeiros (as), destacando a organização das famílias, os dilemas quanto à
continuidade da tradição, o pouso, os cânticos e ladainhas, os sambas e os
instrumentos, analisando a maneira como é construída a identidade étnica
racial na preparação da Festa.
No quarto e último capítulo, apresento a Festa e sua organização,
divisão de fazeres, o uso da roupa, a comensalidade coletiva o samba e o
acontecimento da Festa como uma quebra da rotina do Povoado. E finalizo,
com algumas parciais conclusões com tendência para novas investigações.
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CAPÍTULO 1
POVOADO DO MUCAMBO:
A ABORDAGEM ETNOGRÁFICA NA IDENTIFICAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DE UMA COMUNIDADE NEGRA RURAL NA REGIÃO
DO OESTE DA BAHIA.
_____________________________________________________________

“Assim, há três características da descrição etnográfica: ela é
interpretativa; o que ela interpreta é o fluxo do discurso social e
a interpretação envolvida consiste em tentar salvar o “dito” num
tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em
formas pesquisáveis”. (Geertz, 1989, p. 15).
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1.1 Localizando o Povoado do Mucambo, na Região Oeste da Bahia.

Os recentes dados, fornecidos pelo senso do IBGE, 2010, informam que
o povoado do Mucambo está localizado no extremo Oeste da Bahia, na parte
Sudeste do município de Barreiras, distando 15 quilômetros da sua Sede; a
Nordeste do município de São Desidério, cuja sede está a 13 quilômetros, a
Leste da divisa do município de Luís Eduardo Magalhães e a 103 quilômetros
de sua Sede. Está a 870 quilômetros de Salvador - Capital do Estado, e, a 653
quilômetros de Brasília – Capital Federal.
A temperatura anual média que prevalece no Povoado corresponde à
mesma de toda região de Barreiras, 24.3ºC, com máxima oscilando entre 31.5
ºC E 42ºC e mínima 20.3ºC. O seu tipo climático é sub-úmido e seco, com
períodos chuvosos de novembro a abril que recaem sobre toda a região do
Oeste baiano, com ventos que variam de fraco a moderado e com
luminosidade natural, abundante no decorrer do ano. Durante a estiagem, que
acontece entre os meses de maio a novembro, as temperaturas oscilam com
diminuição entre os meses de junho e julho.
A vegetação predominante do povoado é o cerrado arbóreo, muito
comum na região, com a predominâcia de árvores frutíferas, típicas do cerrado
como: pequizeiro, cagaiteira, cajazeira, jatobaseiro, goiabeira, mangueira,
seriguelas, cajueiro, jenipapeiro, araticunzeiro também conhecido por bruto ou
pinha do cerrado. Há outras espécies de frutos que foram introduzidos no
povaodo como a cana-de-açucar, laranjeira, acerola, limoeiro, coqueiros e
outros. Os solos apresentam textura média e arenosa, sendo o latossolo
vermelho amarelo-célico muito utilizado para a o cultivo de mandioca, feijão de
corda, arroz, milho dentre outros.
A região15 Oeste da Bahia, conforme Santos Filho, (1989, p.17), está
localizada no espaço mais a Oeste do estado, tendo como fronteiras: ao norte
o estado do Piauí, ao sul o estado de Minas Gerais, a leste a região econômica
15

O conceito de região trabalhado, na investigação, está proposto na concepção de Milton
Santos Filho (1989, p. 33). O autor fala que a “região não é somente uma paisagem física. A
região é uma combinação de formas de relações sociais sobre um meio físico particular. [...] as
relações econômicas sociais e regionais não dependem unicamente de certa combinação de
fatores; mas que essa combinação de fatores se encontra subordinada ao processo de
valorização, no âmbito da economia nacional e internacional”.
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do Médio São Francisco e a Oeste os estados de Tocantins e Goiás. Convém
frisar que esta região sempre foi considerada uma área de reserva, mas nas
últimas décadas, através de políticas de ocupação da região, principalmente
oriunda do Sul do Brasil, novas modificações foram feitas, tendo como
destaque a agricultura mecanizada, principalmente nas cidades de Luís
Eduardo Magalhães e Barreiras. Esse tipo de cultura vem sendo um dos
principais fatores de modificações tanto geográficas como sociais e
econômicas. Atualmente, a região Oeste é formada por dezessete municípios e
possui uma extensão territorial de 114.873km2, correspondendo a cerca de
20% de todo território baiano, sendo considerada maior que alguns estados do
Brasil. Um dos principais aspectos em relação a sua dinâmica peculiar de
ocupação é a distancia de 850 km de Salvador. Abaixo, segue o mapa da
região Oeste da Bahia com destaque para os seus municípios.

Figura 01: Localização do Oeste Baiano. Fonte: Google internet.

1.2 Panorama populacional e aspectos gerais das localidades do
Povoado.
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A população16 do povoado do Mucambo é estimada em 905 habitantes,
sendo eles constituídos de 431 moradores do sexo masculino e 474 moradores
do sexo feminino, abrange as quatro localidades do povoado, distribuídos em
901 domicílios permanentes ocupados e 04 moradores em um domicílio
coletivo de morada temporária, identificada como Centro de Reintegração
Social Nova Vida17. Desse total de habitantes, também, é notória a presença de
186 crianças divididas em 90 meninos e 96 meninas, cuja faixa etária se situa
de 01 a 11 anos de idade.
Segue, abaixo, na ilustração dos gráficos da pirâmide etária, a
distribuição dos moradores do Povoado do Mucambo por idade e sexo.

16

Dados extraídos do último censo de 2010 do IBGE- Barreiras, julho de 2012.
O Centro de Reintegração Social Nova Vida consiste em uma entidade terapêutica habilitada
para o tratamento de dependentes químicos.
17
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Figura 02. Dados do IBGE, censo de 2010. Sinopse dos Dados dos Setores.
Setor: 290320105000123. Povoado do Mucambo. Pesquisa de campo em junho de 2012.

O povoado é também composto por 86 pessoas idosas18 entre 60 e 99
anos de idade, desse total, 33 são idosos e 53 idosas. Quanto aos
adolescentes, somam-se 55 do sexo masculino e 71 do sexo feminino, ambos
numa faixa etária de 12 a 17 anos de idade, somando um total de 126
adolescentes. As pessoas adultas, com idades entre 18 e 59 anos, se agregam
a um grupo de 242 homens e 247 mulheres, compondo um total de 489
adultos.
O curioso dessas amostragens nos gráficos, acima, é a predominância
das mulheres em todas as categorias apresentadas, elas são representadas
pela cor verde clara em relação à população dos homens representados pela
cor verde mais escuro. Essa considerável presença é refletida em diversos
setores da vida social e religiosa do povoado, como nas lideranças das práticas

18

Relatórios oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU) estabelecem como idosas as
pessoas que completam 60 anos. Este critério foi utilizado para a elaboração da Lei
10741/2003, o Estatuto do Idoso.
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festivas religiosas, na divisão do trabalho, nas práticas de curas e rezas e nas
redes de solidariedade que serão discutidas mais adiante.
Quanto à divisão de trabalho, ressalto que muitas mulheres que eu
entrevistei e observei, durante as visitas no campo, exercem diferentes papéis
na organização social do trabalho dentro e fora da comunidade. Encontrei
mulheres que assumem o papel de pai e mãe de seus (suas) filhos (as),
gerenciando-os no que diz respeito aos custos econômicos, saúde e educação.
Algumas mulheres como, D. Geralda Oliveira de Souza e D. Ivone dos Santos
Catula, são beneficiadas pelo Programa Federal Bolsa Família e dependem
exclusivamente deste benefício19 para custear alimentação, compra de
medicamentos, vestuários, diversão entre outros para as suas famílias.
Há mulheres que participam, juntas com os homens, do corte e raspa da
mandioca com a divisão dos custos. Já outras, também, são donas de casa e
dependem financeiramente dos seus maridos, além disso, as possibilidades de
estudar, de capacitação profissional para adentrar no mercado de trabalho são
poucas. Outras acompanham os seus maridos nas despesas com atividades
de venda de produtos cosméticos, vestuários, enxovais e alimentícios,
produzidos por elas ou, até mesmo, realizando serviços domésticos em outras
casas, na cidade de Barreiras. Neste caso, destaco a figura de D. Adinélia
Catula dos Santos, muito conhecida por Dina, moradora do Mucambo de Baixo
que, mesmo cadastrada no Programa Bolsa Família, executa diversos serviços
como autônoma, a exemplo de venda de bolos, empadas, pastéis e etc., sob
encomenda na comunidade, o que auxilia nas despesas domésticas.
Ainda nesse contexto, há algumas mulheres que fazem uma espécie de
consórcio de produtos ou pequenas quantias em dinheiro, visando aquisição de
bens para as suas residências. Encontrei situações de mulheres trabalhando
em lojas e supermercados, algumas fazem Ensino Médio, outras cursam o
nível superior, na cidade de Barreiras, porém muitas delas são casadas e
vivem, atualmente, da renda de seus maridos.

19

No decorrer das conversas com essas duas interlocutoras, tive acesso ao valor de seus
benefícios do Programa Federal Bolsa Família, porém, por uma questão de discrição e
preservação de suas vidas pessoais, achei prudente não revelar esses dados, inclusive porque
não possuía autorização para esse fim.
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Nesse diferente conjunto de ocupações de trabalho, encontrei, também,
mulheres que trabalham em instituições públicas do povoado como D. Maria
Lúcia, agente de saúde na comunidade, vinculada à prefeitura da cidade de
Barreiras e outras mulheres, como Meraci Cardoso dos Santos Leal que é
professora, e Arleide Moreira dos Santos, assistente administrativa, ambas
concursadas, lotadas na Escola Municipal Dr.Abílio farias. Mediante ao breve
perfil exposto, acima, e que merecem maiores investigações, há uma
participação ativa dessas mulheres no que diz respeito às diferentes formas de
divisão de trabalho e renda por elas desenvolvidos, cuja organização, também,
é perceptível no âmbito do trabalho doméstico, embora, normalmente, não
remunerado.
O acesso ao povoado do Mucambo localizado no estremo Oeste da
Bahia, na parte Sudoeste do Município de Barreiras é estabelecido pela ponte
Tertuliano de Souza, popularmente conhecida como ponte da Prainha que
existe há mais de 15 anos. Ela é, atualmente, de ferro com o piso revestido de
madeiras, sobre a qual, diariamente, trafegam carros pequenos, motos,
caminhões, pessoas e o único ônibus que serve a comunidade a cada duas
horas. Todo o deslocamento dos moradores do povoado para Barreiras e
outras cidades é realizado através da ponte que, antes da sua reforma, não
trafegavam carros de pequeno e grande porte.
Nas memórias do Sr. Almir, morador do povoado, o acesso ao Mucambo
pelas pessoas vindas de Barreiras ou de outros povoados era realizado através
de uma pequena ponte de madeira, construída na localidade de Serra Talhada.
Nas informações, constam que essa ponte sobre o riacho, ainda, é utilizada por
pessoas que moram nesta localidade.
Eu cheguei aqui em 75, já existia essa ponte aí! Mas dizem o povo
mais velho daqui que a ponte certa era lá pra cima pro lado da Serra
Talhada, dizem que ainda, hoje, lá tem o lugar dela, porque pra
atravessar o rio aqui em baixo, antigamente tinha que ser de barco!
Mas eu não conheci, não peguei esse tempo. Agora, o que eu sei, foi
que eu vi, quando cheguei aqui pra morar. É que essa ponte nova que
está aí era outra bem velha de madeira e só passava gente a pé. Carro
não passava, não passava nada, só carga leve e gente de pé. Aí
depois fizeram essa nova que passa tudo. (Sr. Almir Alves Néri dos
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Santos, 60 anos. Mucambo de Baixo. Entrevista realizada em sua
residência. Dezembro de 2012).

Foto 01 - Entrada do povoado do Mucambo de Baixo. Pesquisa de campo em Julho de
2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

O povoado é banhado pela margem esquerda do Rio Grande, cujas
águas são utilizadas pelos moradores para banhos, lavar roupas, atividades de
pesca, molhar as roças e outras atividades domésticas. Destaco, ainda, que
em algumas roças e fazendas suas águas, também, são utilizadas para
irrigação de plantações.
Durante o final de semana, o Rio Grande é tomado por diversos
visitantes de outros povoados e da cidade de Barreiras para tomar banho e se
refrescarem do calor intenso, modificando a rotina do Mucambo. Com isso, os
bares ficam lotados, sem contar a frequente circulação das motos e carros com
sons automotivos que se misturam com as conversas da vizinhança. Essa
movimentação ocorre, principalmente, no Mucambo de Baixo, tendo em vista a
concentração da maioria dos bares, mercados e por estar nas imediações do
Rio Grande.
Essa efervescência local, principalmente aos domingos, é comandada
pelos altos sons emitidos dos carros dos visitantes com ritmos de arrocha,
pagode, funk, Axé Music e o sertanejo das diversas modalidades. Por outro
lado, para alguns proprietários de estabelecimentos comerciais e bares, essa
circulação de visitantes gera renda e movimenta a economia local. Mas
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também, segundo eles, de vez em quando altera a tranquilidade daqueles que
não gostam de tanto barulho.
Os mais velhos moradores se sentem incomodados e reclamam da falta
de sossego nunca vista antes, no povoado, principalmente no Mucambo de
Baixo. Para eles, a constante frequência destes visitantes que fazem uso dos
bens naturais da comunidade, vem colaborando com mudanças nos
comportamentos dos moradores mais jovens. Percebe-se que a comunidade
enfrenta sérios problemas ligados à inserção e consumo de drogas e bebidas
alcoólicas em virtude dessas movimentações, nos finais de semana, por muitos
jovens de dentro e de fora do povoado. Esses são alguns aspectos que,
segundo os moradores, vêm causando incômodos na comunidade.
O povoado do Mucambo é composto por quatro localidades que são:
Deus me Livre, Serra Talhada, Mucambo de Cima e Mucambo de Baixo.
Apesar de serem próximas, essas duas últimas localidades citadas são
marcadas por uma divisão racial, que, segundo os interlocutores, já foram bem
acirradas, hoje, essa divisão ainda existe, porém de maneira dissimulada.
As informações obtidas na primeira e segunda fase da pesquisa de
campo sinalizaram que alguns moradores do Mucambo de Cima, às vezes,
impediam que os moradores do Mucambo de Baixo passassem por suas
propriedades, além de evitarem relacionamentos de estreitamentos de
amizade. Alguns interlocutores relataram que, antigamente, os casamentos,
batizados e outras formas de agregação familiar que unissem pessoas dessas
duas localidades não eram permitidos. Outros moradores afirmam o contrário,
que nunca houve essas separações.
Escutei, também, relatos de que essas aproximações dos moradores do
Mucambo de Baixo nas propriedades dos moradores do Mucambo de Cima só
eram, às vezes, permitidas por situações de prestação de serviços nessas
propriedades. As pesquisas anteriores20 e os relatos dos moradores revelavam
que tanto os moradores do Mucambo de Baixo como os moradores do

20

Refiro a minha pesquisa de monografia, realizada no segundo semestre de 2009, intitulada
“Mitos Africanos e Narrativas Afrobrasileiras na Educação Escolar: um diálogo possível”,
realizada no povoado do Mucambo e a pesquisa de mestrado do professor Edson Carvalho
de Souza Santana intitulada “Escolaridade, Festejos e Religiosidade na constituição de um
quilombo contemporâneo no Oeste da Bahia”, realizada em 2011 no mesmo povoado.
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Mucambo de Cima tinham a prática de separações raciais em função da cor da
pele.
Conforme

as

conversas

que

estabeleci

com os

interlocutores,

antigamente, a predominância dos moradores do Mucambo de Baixo era de cor
negra e dos moradores do Mucambo de Cima de cor branca, pressupondo,
com isso, uma divisão racial. Porém, esses mesmos interlocutores deram a
entender, nos seus relatos, uma “quebra” dessas regras impostas, hoje, tendo
em vista que o fator de separação racial aparenta não mais existir nessas duas
localidades, citadas acima, devido às “misturas” resultantes de casamentos e
outros tipos de uniões de dentro e de fora do povoado. Outro fator a ser
observado, refere-se à inserção de outros moradores que compraram terras,
residindo, agora, nessas localidades, bem como a saída de filhos de antigos
moradores, os quais não moram mais no povoado. Saliento que as
informações trazidas pelos interlocutores não possuem uma periodização
exata.
Em dezembro de 2012, quando retornei ao campo para a terceira fase
da pesquisa, percebi que os mesmos interlocutores que forneceram as
informações sobre essa divisão racial, na comunidade, não gostavam de falar
sobre esse assunto, fato este que associo à situação de titulação das terras
quilombolas21 vivida pelos moradores, no povoado.

21

A respeito dessa questão, saliento que encontrei no retorno ao campo da pesquisa, em
dezembro de 2012, última fase da investigação, um clima de desconfiança diante das minhas
participações no grupo de rezeiros (as) de Santo Reis, os quais, antes de responderem alguma
questão, me questionavam se o que eu perguntava tinha a ver com a questão quilombola.
Ainda nesse contexto tenso, alguns interlocutores começaram a negar as informações
anteriores, principalmente, quanto à divisão racial no povoado. Acredito que esses conflitos
surgiram logo após a visita dos técnicos do INCRA, ocorrida em novembro de 2012 e, mais
adiante, com as reuniões dos moradores sobre a não aceitação da titulação das terras do
povoado e, consequentemente, a atribuição do predicativo quilombola. Nas primeiras fases da
pesquisa não houve tal visita e nem os moradores sabiam sobre a vinda desses técnicos.
Porém, somente no final da pesquisa, janeiro de 2013, presenciei mobilizações dos moradores
tendo como um dos expoentes dessa liderança D. Ivone dos Santos Catula, moradora do
Mucambo de Baixo, para discutir sobre a titulação quilombola encaminhada por carta e ata
assinada ao INCRA e à Fundação Palmares em 2006, através do morador, o Sr. Ruy Pacheco,
na época, presidente da Associação dos Moradores do Mucambo.
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Tendo em vista o recorte da investigação não houve condições de
aprofundar nessas questões, discutidas acima, apenas procurei elaborar uma
breve discussão a ser, ainda, tratada com mais detalhes nesse presente
capítulo, pois, quanto à questão da auto-titulação quilombola, vivida no atual
momento pelos moradores, se faz necessário novos investimentos de
pesquisa. Talvez essa realização, agora, se torna uma missão impossível,
dado o enfoque dessa pesquisa como, também, os entraves oriundos da não
disposição dos moradores para tratar desse assunto.
Os moradores do Mucambo de Cima, na atualidade, apresentam um
fenótipo um pouco mais claro em relação aos moradores do Mucambo de
Baixo que, em grande parte, são mais pretos, no entanto, a predominância da
cor negra foi notória na localidade de Serra Talhada, lócus da pesquisa sob o
qual abordarei, no segundo capítulo. A professora Meraci Cardoso dos Santos
Leal e D. Geralda Oliveira de Souza informaram que, quando eram crianças,
sofriam muitas discriminações com termos depreciativos, em relação à cor de
suas peles, sem contar as desavenças que ocorriam na escola da comunidade
onde estavam, em decorrência dos xingamentos dos quais eram alvos. Porém,
essas duas interlocutoras afirmaram que não davam importância, pois, para
elas, essa condição de inferioridade era comum, até então, não compreendiam
o teor negativo de tais práticas depreciativas. Até hoje, essas situações de
discriminação étnica racial ocorrem, na comunidade e, principalmente, na
escola.
O termo “os de baixo e os de cima”, utilizados, ainda, hoje, por alguns
moradores quando se referem a essas localidades, como “Mucambo de Baixo
é dos negros e Mucambo de Cima é dos brancos”, traduzem os indícios da
segregação e desprestígio raciais vividos pelos moradores do Mucambo de
Baixo em relação aos moradores do Mucambo de Cima. Porém, alguns
moradores declaram não mais existir tais distinções.
A grande maioria da população do povoado é negra, mas se intitula de
cor parda ou morena, poucos moradores se identificam como pretos. A
professora Meraci Cardoso, moradora do povoado e atual gestora da escola da
comunidade, comentou que, durante muito tempo, sofreu discriminação por ser
negra e namorar com um morador do Mucambo de Cima, o qual, segundo seus
familiares, era considerado como branco. Comenta a interlocutora.
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No passado, existia essa tal de distinção na comunidade. Nós éramos
muito perseguidos por causa da cor da pele. Chamavam a gente de
nego tifuti, fedido, nega feia. [...] Aí, a comunidade me incentivava a
só me relacionar com pessoas do Mucambo de Baixo e eu não me
identificava com isso, não aceitava essa coisa aí de discriminação,
que a gente, na época, nem sabia que era assim com nome. Eu sou
negra, mas odeio essa divisão social. Agora, está mais amenizado,
mas antes era... até aqui na escola tinha isso... essa discriminação.
[...] para você entender, a coisa era tão séria que o casamento...
vamos supor: eu sendo do Mucambo de baixo, não poderia namorar
com ninguém do Mucambo de cima, pois dizia que eles eram brancos
e não poderia ter essa mistura. Eu mesma já enfrentei uma carga de
preconceito por causa disso. (Professora Meraci Cardoso dos Santos
Leal, 45 anos, Mucambo de Baixo. Entrevista realizada em sua
residência junho de 2012).

A interlocutora comentou que as pessoas negras da comunidade não se
identificavam com a sua condição racial e, com isso, rejeitavam os seus
semelhantes e a si mesmos numa condição de desqualificação de seus
atributos fenotípicos e fisionômicos. A professora prossegue, afirmando que as
relações de desprestígio racial, antigamente, eram muito frequentes na escola
com o uso de termos de cunho racista principalmente entre os alunos (as), no
entanto, afirma que, hoje, ainda ocorrem essas situações quando há
desavenças entre os (as) alunos (as) que se tratam com termos de caráter
racista22. Ela mesma, quando foi aluna da escola, sofreu discriminação racial.
Os autores Rosemberg, (1985, p.77); Munanga, (2004, p.22a), discutem que a
cor da pele negra e tudo que procede dessa referência sempre foram objetos
de representações negativas e de construção de uma identidade negativa
22

No período em que realizei a pesquisa de Monografia na Escola Municipal Dr. Abílio Farias,
entre 2008 e 2009, percebi, durante as observações realizadas, que tanto na sala de aula
como nos intervalos havia, entre muitos alunos (as) da 4ª série, hoje 5º ano, vários atritos
caracterizados por agressões verbais. Essas ofensas verbais consistiam em estereótipos
racistas como: nego feio, seu tifuti, nega preta, sua preta, nego fidido, cabelo de bucha, saci,
gorila, nego sujo. Em alguns momentos, os (as) alunos (as) ofendidos (as) reagiam e outros
ficavam entristecidos, logo depois, se envolviam com as atividades. Havia também agressões
físicas, porém com pouca frequência, pois a intervenção dos (as) professores (as) atenuavam
um pouco essa problemática. Geralmente, os alunos (as) retomavam as suas atividades sem
possíveis constrangimentos, restabelecendo suas relações de proximidade entre eles.

47

advinda do outro, mas que acabou sendo difundida e assimilada pelas próprias
vítimas da discriminação racial. A professora informou, ainda, que a
discriminação racial e as práticas de racismo são presentes tanto na
comunidade, como na escola, porém, hoje, de maneira mais “amenizada” tendo
em vista a execução do Projeto Raízes23, desenvolvido na escola desde 2007
que possibilitou aos alunos e a toda comunidade repensar sobre a necessidade
da desconstrução dos estigmas de inferioridade racial em relação a si e aos
demais, bem como a necessidade de desfazer os equívocos que deturparam e
ainda deturpam as culturas de origem Africana e afrobrasileiras.
Ao visitar a escola, na primeira fase da pesquisa, fui surpreendido com
uma situação de racismo, advindo da gestora anterior, branca, que por não ter
sido atendida em um pedido feito a uma funcionária, no caso uma chave para
abrir a porta de sua sala, acusou a funcionária, ameaçando-lhe colocá-la no
tronco caso ainda houvesse o sistema escravagista no Mucambo. Retomei
essa questão no momento da entrevista com a gestora e fiquei surpreso com
as suas revelações de caráter racista24 e com a tranquilidade com que a
mesma se posicionava nas suas afirmações.
23

O Projeto Raízes foi idealizado pelo professor Júlio Cesar Dias, durante a sua gestão na
escola Municipal Dr. Abílio Farias, com a primeira realização nos anos de 2007. Sua
implantação ocorreu junto aos (às) professores (as) da escola, parceiros e moradores do
povoado, neste mesmo ano de 2007. Segundo a atual gestora, o Projeto vem sendo
desenvolvido, durante todo ano, em consonância com as disciplinas do currículo escolar, tendo
sua culminância no dia 20 de novembro, quando se comemora a Semana da Consciência
Negra. Conforme a gestora, a culminância acontece na praça central do povoado, com a
promoção de manifestações da cultura de matriz afrodescendente, elaboradas pelos (as)
professores (as) e alunos da escola. Nesse dia, eles fazem apresentações de capoeira, cantiga
de roda, exposição de artes plásticas, desfile da beleza negra, dança do fogo, reisado e
exposição de comidas típicas da região. O Projeto Raízes, também, foi destaque no Painel de
Boas Práticas do 4º Ciclo de Capacitação do Selo UNICEF, município aprovado, Edição 20092012 (dia 14/07), em Barreiras. No entanto, na recente pesquisa de mestrado do professor
Edson Carvalho de Souza Santana, em 2011, foi observado que o Projeto Raízes tem uma
grande capacidade, porém, a escola ainda não percebeu a sua potencialidade como um
grande veiculador de discussões, reflexões e práticas a respeito da valorização do patrimônio
cultural afrobrasileiro, no contexto da Lei nº 10.639/03 e de políticas afirmativas para relações
étnico-raciais, bem como de discussão da etnocultura da comunidade, embora, hoje, está
distante do que se afirmava no início de sua idealização, pois é visto, principalmente, na sua
realização em 2009, como espaço de propaganda político partidária. Comenta o pesquisador:
[...] O Projeto Raízes está tão distante dos seus propósitos ou do que se apregoa sobre ele na
escola que, durante o transcorrer da pesquisa, procurei por diversas vezes analisá-lo, porém a
escola sempre alegou que estava reelaborando. (Santana, 2011 p. 171).
24
Segue um dos trechos da entrevista realizada com a anterior gestora da escola Municipal Dr.
Abílio Farias, a qual se posiciona em relação à funcionária negra, afirmando que negro gosta
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Encontrei outras situações de desprestígio racial, por parte dos
moradores que não aceitam a sua condição, principalmente pela cor da pele.
D. Ivone dos Santos, moradora do Mucambo de Baixo, considerada como uma
das lideranças da comunidade quanto à questão atual quilombola, por
exemplo, se aceita negra, mas reflete que essa condição parece lhe impor uma
condição de desprestígio. Entre algumas conversas sobre o dilema vivido pelos
moradores, quanto ao seu pertencimento étnico racial, a interlocutora relata
que, tudo que vem da pertença negra é ruim e está ligado ao sofrimento.
Relata à interlocutora.
[...] Coisa ruim é ser negro, viu Rogério. (O pesquisador) Não é bom,
não. O povo discrimina muito a gente. Eu sou negra, me aceito
porque eu nasci assim, dessa cor negra, tenho esses olhos puxados,
assim, mas eu não sou japonesa não. Eu sou negra. Mas não gosto
não. A gente sofre muito por isso. (D. Ivone dos Santos Catula, 33
anos. Entrevista realizada na residência de D. Adinélia, Mucambo de
Baixo. Novembro de 2012).

No geral, o seu relato se assemelha com os dos demais interlocutores
quando perguntados sobre o seu pertencimento étnico racial. Parece
assumirem um sentimento de culpa em relação à sua cor, aos seus cabelos
crespos e aos traços fisionômicos. Esses aditivos são incorporados a um
de trabalho pesado: Relataa Gestora: Há tá! Eu perguntei para a menina que trabalha aqui
quando eu pedi para ela pegar a chave na casa dela, ela disse que estava com preguiça e eu
disse pra ela: eu queria ver se você tivesse na senzala o que você iria fazer! Mas é claro que é
brincadeira, nós já temos essa liberdade. Eu não faria isso com outras pessoas da comunidade
não.
O pesquisador: Sim professora, mas a senhora falou que todo preto gosta de trabalho, como
é isso?
A Gestora: Sim! Eu acho, eu acho que todo preto gosta de pegar no pesado! Eles gostam de
trabalho pesado mesmo! Olha, Veja bem! Agente tem uma equipe que é fantástica, você sabe
que todas as meninas que trabalham comigo são negras, né? Principalmente as meninas da
limpeza e da merenda, se você disser pra ela, hoje, eu preciso de vocês pra um trabalho que
não tem nada a ver com a escola, elas fazem. [...] Teve uma comemoração, aqui, que elas
lavaram a louça, fizeram a comida, aquele preto assim, bem disposto para trabalhar, muito
disposto. Sinceramente, é alguma coisas dela, nesse sentido, eu já trabalhei em outra escola e
nunca era assim, é por isso que eu falo que negro gosta de trabalho pesado, acho que é da
etnia deles, da raça, do sangue. [...] Aquela hora que eu falei com ela: eu não entendo, preto
gosta de trabalhar, foi por isso que eu falei isso. (Entrevista realizada na Escola Municipal Dr.
Abílio Farias, no dia 12 de janeiro de 2012. Povoado do Mucambo.)
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reconhecimento negativo, aquilo que Silva, (2005, p. 25) identifica como
processo de autoexclusão.
Alguns autores discutem que esse sentimento de inferioridade e recusa
da cor negra, vivida pela maioria das populações negras, são derivados da
relação entre a escravidão dos negros africanos e seus descendentes, bem
como dos estigmas a que foram submetidos, durante anos. [...] “o negro tornase, então, sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado de uma mentalidade prélógica.” (MUNANGA, 1988 p. 09). Esses atributos, uma vez reforçados pelos
interesses econômicos e sociais, produzem o sentimento de sujeição e baixa
estima, bem como uma

representação negativa forjada

pelas elites

dominantes.
Talvez, essa problemática possa ser configurada, no Mucambo, mesmo
porque os seus habitantes, com todos os atributos que lhes indicam uma
pertença identitária afrobrasileira, advinda dos seus descendentes diretos,
parecem negar suas experiências históricas que estão muito bem expostas no
trabalho de Mestrado de Edson Carvalho de Souza Santana.
Por outro lado, compreendo as dificuldades de uma autoafirmação
identitária e de autoestima entre os moradores, tendo em vista que o racismo, o
preconceito e a discriminação racial contribuíram para o sentimento de
inferioridade das populações africanas e seus descendentes, conforme
afirmam Munanga, (2005, p. 78) e Cavalleiro, (2005, p 67).

Mais adiante,

procuro desenvolver as questões relacionadas às experiências históricas dos
habitantes e os dilemas vividos em relação ao seu pertencimento quilombola.
1.2.1 A Questão Étnica Racial e a Autoatribuição Identitária no Povoado:
Somos ou não Somos Quilombolas?
A definição do povoado do Mucambo, enquanto um local de negros (as),
trazidos de outras redondezas ou fugidos de outras regiões, emerge das vozes
de alguns moradores, principalmente dos mais velhos. Alguns interlocutores
relatam, de forma imprecisa, que a origem do povoado foi a partir de grupos de
ex-escravizados que migraram das lavras de diamante da Chapada Diamantina
para o povoado do Mucambo. Os seus relatos constituem lembranças do que
os seus pais e avós lhe contaram, mas estas afirmações se desencontram com
50

as de outros habitantes que negam a sua origem, enquanto lugar que se
originou a partir da experiência escravocrata. Para Bosi, (2004) “A fonte oral
sugere mais do que afirma” (p.20). Nessa perspectiva, é importante ter acesso
a outros tipos de fontes para poder compará-las com outras narrativas orais.
Para Santana, (2011, p. 39) o povoado do Mucambo e seus moradores
são sujeitos de uma história que apresenta contradições pelos modos e
práticas vividos pelos mesmos. Este autor aborda que a ausência de
documentos oficiais associados às diferentes versões que os moradores têm a
respeito de sua origem [...] “dificulta a organização das informações sobre a
questão da reconstituição histórica do povoado”.

E essas dificuldades de

informações, das quais fala o pesquisador, se encontram, hoje, reforçadas nos
dilemas de negação dos moradores como quilombolas. Tendo em vista que o
processo de reconhecimento da comunidade como quilombola, visando à
titulação de terras, parece estar calcada em conflitos de interesses sociais e
políticos.
A seguir, procuro abordar alguns aspectos encontrados em campo que
considero relevantes quanto ao processo de reconhecimento e titulação das
terras enquanto quilombolas, vividos entre os moradores.
No atual momento, tanto o povoado como os seus moradores travam
uma questão sobre a afirmação de sua identidade como quilombolas ou não.
Em novembro de 2012, paralelo à fase final da pesquisa do mestrado, a
comunidade estava organizada para não aceitar essa tal identidade, pois o
conflito se instalou após a visita dos técnicos do INCRA a fim de procederem a
regularização das terras do povoado a partir da sua autointitulação como
quilombolas. Consta na Fundação Palmares o pedido para tal titulação.
No entanto, me parece que a questão identitária, hoje, passa por essa
discussão, uma vez que a demarcação de suas terras como um bem coletivo
não é uma questão bem vista pela grande parcela de moradores, na
comunidade, independente daqueles que possuem ou não uma parcela melhor,
capitalizada em termos de terras, inclusive, porque, segundo as colocações
das interlocutoras D. Ivone, D. Maria Lúcia e D. Adinélia, os moradores do
Mucambo, predominantemente, são proprietários de lotes, terras com portes
variados, adquiridos por herança familiar, casamentos, venda, troca entre
parentes, amigos ou sem nenhum desses vínculos e aproximações citados.
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Nesse conjunto, há uma parcela de proprietários de sítios e chácaras nas
margens do Rio Grande, nas extremidades da Serra Talhada. Estes são mais
capitalizados, alguns desses proprietários de terras, do Mucambo, são donos
de lojas, na cidade de Barreiras, e não moram no povoado. Segundo as
interlocutoras, esses proprietários também não aceitam tal titulação devido à
possível desapropriação de suas terras ou indenização.
As referidas interlocutoras afirmaram que a maioria dos habitantes do
Mucambo é associada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiras, os
quais realizam pagamentos mensais a esse Sindicato. Elas afirmam que não
precisam do INCRA pela consequente Titulação de suas Terras25 como
Quilombolas.
Comenta D. Ivone, uma das lideranças desse movimento e futura
candidata a presidência da Associação dos Moradores do Mucambo, a respeito
desse atual contexto porque passa o povoado.
O trem, aqui, está feio, meu amigo, é porque eu não posso falar nada, agora,
do que tá acontecendo, você sabe né? Que tá na justiça. A gente ta pra
desconfiar, agora, de tudo, aqui. O advogado que está com a gente pediu para
não falar com ninguém, mas os responsáveis disso aí já foram chamados para
depor, depois que passar tudo isso aí eu conto pra você. Olhe, escute bem! Eu
sou negra, mas não quer dizer que eu sou quilombola. E aí eles, que depois eu
digo pra você, andou dizendo lá no Palmares (Fundação Palmares) que a
gente, aqui, do Mucambo era quilombola, que veio tudo fugido! Meu pai não
veio fugido não! E foi gente daqui da associação. Nós já sabe de tudo. Então,
como eu estava dizendo, saiu falando, que nós era quilombola, aqui, pelo
interesse do dinheiro, porque é muito dinheiro que tá na jogada, vai entrar aqui
Rogério (Pesquisador). Tanto é que o Flávio (Técnico do INCRA que visitou a
comunidade), no dia da reunião me disse que tem mais de 90 milhões que vai
entrar aqui dentro. Olhe! E tá todo mundo envolvido, porque se a gente virá
quilombola a terra deixa de ser nossa. Tem gente que tem a escritura das

25

Sobre essa questão, a Constituição Federal de 1988 assegurou às comunidades quilombolas
o direito à propriedade de suas terras. Os procedimentos para a identificação e titulação das
terras quilombolas são orientados por legislação federal e por legislações estaduais. As
legislações estaduais são seguidas quando a titulação é conduzida por um órgão do governo
do Estado. Na esfera federal, o INCRA é o órgão responsável por titular as terras de quilombo,
seguindo os procedimentos estabelecidos no Decreto Federal nº 4.887 de 2003 e na Instrução
Normativa Incra nº 57 de 2009. (Fonte: www.cpisp.org.br/terras/html/comosetitula.aspx)
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casas e tem que...só tem o INCRA, eu só tenho o INCRA. Eu vou lhe dar uma
informação que você vai ver aonde eu quero chegar, tem gente de Barreiras
(Cidade próxima) que tem terra comprada de nós como é que somos
quilombolas? E aí se nós aceitar isso eles aí vai ter... vai sair? Ninguém quer
sair não. Eles falaram pra nós o que era quilombola e quando falou de perder o
direito da terra não ficou bom não. (Ivone dos Santos Catula,33 anos.
Entrevista realizada na residência de D. Geralda, Mucambo de Baixo. Janeiro
de 2013).

O relato descrito, da interlocutora Ivone, evidencia que a questão da não
aceitação dos moradores como quilombolas perpassa pela questão da perda
da propriedade como um bem individual em que os moradores não podem
negociá-las e terá autonomia garantida sobre ela. Ao que parece, conforme o
relato, acima, é que alguém da comunidade iniciou a abertura do processo de
reconhecimento e titularização de terras, junto ao INCRA, sem o consentimento
dos moradores e isso vem, também, causando certa indignação dos mesmos.
Conforme outros interlocutores, parece ter sido o Sr. Ruy Pacheco, antigo
morador e ex-presidente da Associação de Moradores do Mucambo, que
iniciou tal iniciativa, mas sem a autorização dos moradores. Na sua pesquisa
de Mestrado, defendida em 2010, o professor Edson Santana traz elementos
que indicam o citado acontecimento. Relata o pesquisador.
O caminho para a obtenção do mencionado título aconteceu durante a
presidência do Sr. Ruy Pacheco à frente da AMU – Associação dos Moradores
do Mucambo. O Sr. Ruy, além de ser antigo na localidade, já ter sido
presidente da Associação dos Moradores do Mucambo, foi a figura principal
que esteve à frente dos encaminhamentos, junto a Fundação Cultural
Palmares, para que a comunidade fosse certificada com o título de autoreconhecimento como remanescente de quilombos. Embora existam outros
pretendentes dispostos a creditarem a si a conquista de tal feito. A propósito, a
referida certificação é, em si, carregada de significados. [...] Em contrapartida,
para minha surpresa, em maio de 2006, ele, Rui, adentrou entusiasmado o
Colegiado de Pedagogia do Campus IX, comunicando que havia sido publicado
no Diário Oficial da União o título de autorreconhecimento de remanescentes
de quilombo da comunidade do Mucambo. Agora, por ocasião da realização da
pesquisa, veio, à tona, significativas informações sobre os trâmites que
culminaram com a mencionada titulação. Segundo informação do próprio Sr.
Ruy Pacheco, certa feita, ele conversava com uma de suas parentas que
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também é professora em uma instituição particular de ensino universitário
quando por ela foi informado que, na condição de presidente da associação,
poderia, via internet, tramitar a solicitação do autorreconhecimento quilombola.
Com a anuência dele, ela acessou o site da Fundação Cultural Palmares, fez o
encaminhamento preliminar e passou a acompanhar o trâmite do processo, ao
mesmo tempo em que, via online, interagia com a instituição certificadora até o
desfecho final, com a publicação oficial da competente certificação do
autorreconhecimento. Esse caminho escolhido para desiderato tão importante
trouxe consequências danosas à construção/reconstrução da identidade
quilombola no Mucambo, principalmente, se pensarmos que a organização
política da comunidade só se faz com a participação para o devido
enfrentamento e encaminhamento das dissensões dos conflitos e dos
consensos, pois nesses casos o debate e a reflexão objetiva são os melhores
conselheiros. (Santana, 2010, p.111-113).

A respeito dessa questão, quando estava em Salvador, no período do
cumprimento dos créditos teóricos do mestrado, em 2011, tive acesso a alguns
documentos que se encontram em anexo desse trabalho sobre o pedido de
regularização e titulação das terras do Mucambo e o pedido da visita dos
técnicos neste povoado. Esses documentos foram, gentilmente, cedidos pelo
INCRA26 a fim de contribuir com o trabalho de pesquisa, caso fosse necessário.
Mediante a certificação, percebia, em minhas visitas ao campo, que alguns
moradores desconheciam os documentos relacionados à certificação, outros
tinham conhecimento, mas questionavam a sua legitimidade, tanto no que
concerne a sua proposição, por parte da Associação, como o seu
reconhecimento pelos órgãos Federais.

26

Refiro-me aos documentos encontrados no INCRA em Salvador, na fase inicial da pesquisa,
constatando a existência do seu registro, enquanto comunidade quilombola. O assunto
consistia na Formalização de Abertura de Processo administrativo de Regularização de
Território Quilombola, localizado no município de Barreiras. O referido documento foi
emitido pela AMOM - Associação de Moradores do Mucambo, com data de 24 de setembro de
2007, além disso, foi encontrado um ofício nº 015/2007, encaminhado à Secretária de
Promoção da Igualdade (SEPROMI), com a mesma solicitação. E outro documento encontrado
foi emitido pela Fundação Cultural Palmares, no qual constava uma Certidão de
Autorreconhecimento “que CERTIFICA a Comunidade de Mucambo, localizada no
município de Barreiras, Estado da Bahia n.513, fl. 22, nos termos do Decreto supramencionado
e da Portaria Interna da FCP nº 06, de 01 de março de 2004, publicada no Diário Oficial da
União de nº 43, de 04 de Março de 2004, Seção 1, f. 07, como REMANESCENTE DAS
COMUNIDADES DOS QUILOMBOS”.
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No entanto, as discussões voltadas para o reconhecimento e
titularização das terras como quilombolas eram muito comentadas e, até então,
aceitas entre os moradores da comunidade, principalmente, pelos benefícios
como o Bolsa Família e Projetos via Fundação Palmares, que beneficiariam
alguns setores da comunidade, a exemplo do Posto de saúde a Escola e
verbas que, segundo alguns moradores, poderiam contribuir para a
pavimentação asfáltica de algumas localidades do povoado. Apesar de a
escola já vir recebendo uma merenda especial, por conta de tal certidão
existente na Fundação Cultural Palmares. Porém, quando essa questão vem à
tona e com a possível perda de autonomia das terras de seus donos e a
desapropriação da mesma por alguns, ocorre toda uma mudança no
reconhecimento ou afirmação de tal identidade enquanto quilombolas.
Ressalto que é sabido que a comunidade só poderá ter sua terra titulada
se tiver a certidão da Fundação Cultural Palmares, desse modo, o INCRA não
dará início ao processo de identificação e titulação.
Diante do exposto, vale lembrar que a questão de uma identidade
quilombola perpassa pelo desejo do próprio grupo em querer, ou melhor, em se
reconhecer ou não com tal identidade, mesmo que todos os indícios
caracterizados em práticas religiosas e de sociabilidade bem como da história
do próprio grupo apontem para essa assertiva somente eles próprios têm o
direito de se intitularem como tal. O’Dwyer, (2002) comenta que a ideia de
pertença

é

extremamente

relevante

para

autodescrição

étnica

das

comunidades quilombolas, sobretudo, porque é necessário, num primeiro
ponto, que estes tenham o reconhecimento de sua história e de uma cultura e
forma organizacional própria. Comenta a antropóloga [...] “ao determinar o
lugar de indivíduos e grupos no universo social, pretende revelar-lhes as
identidades por eles próprios desconhecidos” [...]. (O’Dwyer, 2002, p. 14-15)
Em consonância com os dilemas enfrentados pelos mucambenses,
quanto à sua autodescrição, penso ser prudente identificá-los como grupo
étnico diferenciado, enquanto possuidores de práticas culturais, sociais,
econômicas e religiosas próprias e que, talvez os diferenciem dos demais
grupos e de outras comunidades. Acredito que são justamente essas
divergências que constituem a formação identitária do povoado. Desse modo,
na continuidade desse trabalho e nos capítulos que se seguem utilizarei a
55

denominação comunidade27 rural, sugerida pelo meu orientador, tendo em vista
a própria configuração identitária atual em que vive a comunidade.
Vale ressaltar que encontrei, nas primeiras fases da pesquisa,
afirmações de interlocutores como negros e de sua comunidade como negra
rural e quilombola. Nesse contexto, encontrei, também, divergências sob essa
autoidentificação, acima levantada. Havia moradores que não se identificavam
enquanto negros e sua relação como quilombolas ou outro adjetivo de
relevância étnica. Porém, penso que no momento atual em que vivem os
moradores do povoado do Mucambo, com os seus dilemas indentitários e de
negação acerca de sua autointitulação como quilombolas, depende da vontade
dos mesmos em assumirem uma identidade ou autoindentificação que possa
representá-los melhor. Além do mais, como pontua o meu orientador, uma
comunidade étnica deve se constituir por vontade de seus membros, também,
ser quilombola é só mais um adjetivo. A grande questão é se eles são e se
veem como uma comunidade.
No entanto, até o momento final da pesquisa, observei que as práticas
religiosas e culturais dos seus moradores que serão demonstradas adiante e
nos próximos capítulos dessa investigação, denotam uma visão de comunidade
étnica com aspectos que lhe são próprios. Portanto, considero prudente essa
opção comunidade rural, considerando os aspectos que caracterizam a
comunidade de costumes e práticas étnicas raciais específicas, na região do
Oeste da Bahia. Esses elementos serão descritos no desenvolvimento do texto
dissertativo no que concerne a tradição de Santo Reis. No próximo tópico,
descrevo as localidades do Povoado, suas particularidades e as formas de
organização de trabalho dos jovens e adultos da comunidade.

27

A noção de comunidade, emprestada nessa investigação, coaduna com as proposições de
O’dwyer (1995, p.1) e Gusmão (1994.p.82), pois ambas as autoras se referem à comunidade e
os seus moradores inseridos em um conjunto de práticas pelo sistema de uso comum de suas
terras, como um espaço coletivo ocupado, onde se constituem as relações sociais, religiosas,
culturais e identitárias, e que são transmitidos bens materiais e imateriais. “O olhar atento que
supere a aparente uniformidade do meio rural e de suas comunidades mais ou menos iguais
entre si, nos revela a existência de grupos que pertencem "a uma coletividade organizada (...)
que possui uma herança cultural própria, forjada e transformada, historicamente, por gerações
sucessivas”. É justamente por isso que tais grupos organizam-se e, de diferentes maneiras,
podem resistir aos efeitos desagregadores da sociedade envolvente” (GUSMÃO, 1994, p. 82).
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1.2.2 Identificação e Caracterização de Elementos que Compõem as
Localidades do Povoado.
Na localidade do Mucambo de Baixo, situam-se todos os espaços e
serviços que servem à comunidade. É o local onde acontecem festividades
religiosas e eventos, de modo geral. Nela, encontram-se alguns bares,
açougue, posto de saúde, Centro de Recuperação para Dependentes
Químicos, o anexo da escola Municipal Dr. Abílio Farias e uma residência onde
é executado o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Há
também, mercados de pequeno porte e algumas casas reformadas que
apresentam uma estrutura moderna, se destacando das demais que não
possuem tal investimento. Além disso, nesta localidade há dois orelhões na
praça e mais um na escola.
No Mucambo de Cima, situam-se o cemitério, uma Igreja Evangélica,
Assembleia de Deus, alguns bares, um restaurante amplo que serve galinha
caipira, prato típico do povoado, mercados de pequeno porte, uma pequena
loja de materiais de construção, um balneário que fica lotado aos domingos. Há
nas suas redondezas algumas casas com quintais de grande extensão, roças e
o final de linha do ônibus que serve a comunidade de duas em duas horas.
Na localidade de Serra Talhada, é onde ocorre a Festa de Santo Reis,
nela se encontram chácaras, algumas são próximas dos afluentes do Rio
Grande e a maioria dos seus proprietários são moradores da cidade de
Barreiras. Há casas, com pequeno e médio porte, com roças de plantio de
hortaliças, verduras e outros gêneros que abastecem as famílias. As roças são
cercadas por arame e estacas de madeira. Há, em toda localidade, muitas
árvores frutíferas e pequenas vendas que comercializam gêneros alimentares,
bares, alguns com mesas de sinuca, equipamentos de som com karaokê onde
os moradores, em sua grande maioria homens, se divertem, principalmente nos
finais de semana. Apesar de proibidos por lei, encontrei em um dos bares do
povoado, aparelhos de caça níqueis.
Notei que as mulheres não frequentam os bares, a menos que estejam
acompanhadas de seus maridos ou que precisem comprar algum gênero ou
bebida. As mais jovens que frequentam os bares com os seus namorados são
criticadas pelos moradores mais velhos que reprovam tal comportamento.
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Essa desigualdade entre homens e mulheres de não vivenciarem juntos,
espaços específicos e momentos lúdico-sociais, nas suas comunidades, foi
também percebido no trabalho do professor Valdélio Silva. O pesquisador
percebeu que homens e mulheres, na comunidade de Rio das Rãs e Mangal,
não “compartilham igualdade de condições” na rotina da vida social como em
outros espaços. (SILVA, 2010, p. 139)
Percebi, que durante a coleta da esmola de Santo Reis, essa divisão de
gênero permanece, as mulheres, apesar de entrarem no bar para cantar a
ladainha de Santo Reis, não bebem com os homens e ficam aguardando eles
terminarem. Salvo as crianças que tem um aparente acesso a estes
estabelecimentos para comprar doces, merendas ou algum outro gênero por
solicitação de seus pais.
Quanto à localidade de Deus Me Livre, alguns moradores dizem que
esta localidade não pertence ao povoado, outros dizem que se tratava de uma
fazenda, mas que, agora, faz parte do povoado, outros afirmam o contrário. Ela
possui estrutura asfáltica e a paisagem é repleta de árvores nativas da região,
se estendendo pelas trilhas e caminhos estreitos que dão acesso a roças,
casas e criatórios de animais. Não foi possível catalogar o número de
moradores dessa localidade, assim como das outras que apresentei e que
fazem parte do povoado. Mas, segundo observações realizadas, os moradores
da localidade de Deus Me Livre realizam trabalhos rurais em suas propriedades
com plantações de feijão, mandioca, milho, para a sua subsistência e, também,
prestam serviços de pedreiros, roceiros, dentro e fora do povoado. Recebi
informações que alguns moradores dessa localidade, também, já são
aposentados do INSS28, muitos são beneficiados do Programa Federal do
Bolsa Família.
Na primeira fase da pesquisa de campo, observei que os moradores têm
o costume de estabelecer pontos de referência nos lugares que caminham e
moram para se localizarem. Esses pontos passam a ter nome de alguém muito
conhecido no lugar ou de família tradicional, de bares, vendas, animais e
também de algum acontecimento que marcou o lugar. As denominações são
sempre ligadas a elementos de domínio da própria comunidade
28

Instituto Nacional do Seguro Social.
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1.2.3 As Formas de Trabalho e de Lazer dos Jovens e Demais Moradores.
Muitos jovens e adultos do povoado do Mucambo têm motos, fruto das
diversas modalidades de trabalho que realizam fora do povoado. Muitos deles,
antes de completar os estudos, migram para outras regiões para realizar
atividades em fazendas como roceiros, ao retornarem, com dinheiro, fazem
algumas aquisições deste tipo, pois a aquisição desse bem auxilia nas suas
locomoções dentro e fora do Mucambo como também fortalece o sentimento
de detenção de status social.
É bem possível que a ausência de trabalho, na comunidade, seja a
causa da saída deles para outros lugares, pois muitos migram para Barreiras
ou outras regiões, fora do Estado da Bahia, como uma forma de progredir na
vida. Outros saem para estudar e não retornam mais para comunidade.
Holanda, (2009, p. 15); Carneiro e Castro (2007, p. 14) ao pesquisarem sobre a
juventude rural, declaram que os motivos geradores da migração de jovens
para os espaços urbanos são causados pelas condições de pobreza rural,
como consequência da ausência de terras ou falta de oportunidades para os
anseios desses jovens, dentre outros fatores.
A inserção do trabalho, na roça, desenvolvido pelos jovens, é fruto da
herança familiar, uma atividade que se inicia de forma precoce, mas saliento
que é bem pouco. Muitos reclamam e buscam outras atividades laborais que
não se limitam à produção agrícola doméstica, trabalham na cidade de
Barreiras ou em outras regiões, ocupando funções diversas. Holanda, (2009, p
74) comenta que esta dinâmica está presente na compreensão das novas
ruralidades que emergem no campo, e afirma que nem todos que residem no
campo são agricultores, podendo ocupar outros cargos e atividades
desvinculadas do lugar onde residem. Neste sentido, a realidade do Mucambo
não é tão diferente da maioria dos jovens que tive contato, durante a pesquisa,
eles não querem permanecer no povoado e nem assumir o trabalho nas roças.
Muitos pais investem nos estudos de seus filhos fora da cidade de Barreiras.
No momento da pesquisa, só encontrei um jovem que, atualmente, está
assumindo um posto público na escola via concurso, realizado na cidade de
Barreiras.
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Em relação às atividades de trabalho, no geral, os moradores adultos
exercem atividades ligadas a agricultura de subsistência e alguns prestam
serviços autônomos como vendedores de confecções, marmitas e de artigos
produzidos em suas roças, na feira da cidade de Barreiras. Há, também,
moradores adultos que trabalham como pedreiros, encanadores, costureiras,
prestando serviços dentro e fora do povoado, auxiliar de serviços gerais na
cidade de Barreiras e outros que trabalham na cidade de Luís Eduardo
Magalhães e em outras cidades próximas da região Oeste. Uma pequena parte
da população ocupa cargos públicos locais, atuando na escola municipal e no
posto de saúde da comunidade. Por conta da má remuneração do trabalho e,
até mesmo do desemprego, a maioria dos habitantes tem uma vida material
que afirma o perfil da pobreza. Geralmente, muitos destes moradores que
saem do Mucambo, realizam, nestas cidades, atividades de trabalho como
domésticas, pedreiros ou serviços braçais em fazendas próximas de Barreiras
e Luís Eduardo.
As opções de lazer dos moradores do povoado do Mucambo, como já
foram citadas, são os banhos de rio aliado ao futebol que é realizado em
alguns campos improvisados pelos jogadores. Depois do futebol, muitos vão
para os bares. Há, também, as mobilizações dos rezeiros (as), nos festejos
religiosos anuais, que se transformam em um grande lazer, envolvendo todos
da comunidade.
1.3 A Organização Religiosa do Povoado: Crenças e Fazeres na Vida
Religiosa dos Moradores.
Grande parte da comunidade se intitula católica, porém, há também
alguns moradores de procedência protestante que participam dos cultos nas
quartas e domingos, sempre às 19h00min horas, realizados na Igreja
Evangélica Assembleia de Deus.
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Foto 02 - Igreja da Assembleia de Deus, Mucambo de Cima. Pesquisa de campo realizada
em julho de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Os moradores conservam antigos hábitos de se benzerem quando saem
de suas casas, quando passam em frente ao cemitério, da igreja e pelas
encruzilhadas que cortam as roças. Em todas as casas que percorri, durante o
Giro das esmolas do Divino e de Santo Reis, notei a presença de quadros com
santos do catolicismo como Santa Luzia, Santa Bárbara, Santo Antônio, São
Sebastião e São João Batista. Encontrei, também, quadros do Menino Jesus
com o carneiro e da Sagrada Família, com imagem de Jesus, Maria e José. Na
maioria das salas, além do pouco mobiliário, composto de sofá, mesa com
cadeiras e uma estante, encontrei nas paredes, quadros com molduras antigas,
fotos dos membros da família, alguns já falecidos. A permanência dos quadros,
na sala, com pessoas já falecidas, traz indícios de uma manutenção da
memória dos entes queridos desta família. Encontrei, em uma das casas do
Mucambo de Baixo, uma imagem, em gesso, de Iemanjá, divindade das
religiões de matrizes africanas.
Alguns frequentadores das festividades de Santo Reis afirmaram haver a
instalação de um centro de trabalhos de Umbanda, porém, o centro foi
deslocado para Barreiras. Constatei essa informação através de outros
moradores que frequentavam esse centro com a intenção de resolver seus
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problemas de ordem física e espiritual. Há relatos de “macumba”29, bem como
da existência de uma “casa de santo” ou “centro de trabalhos” 30.Isso ocorre na
comunidade, porém é tratado com grande sigilo. Essas situações são muito
presentes na comunidade, o que indica a existência da atuação de forças
sobrenaturais na visão dos moradores e de pessoas especializadas para
orientar ou curar tais males. Porém, não foi possível conhecer esse centro,
pois, muitas vezes, em que solicitei uma visita, sempre havia certa resistência
por parte desses interlocutores a qual era manifestada de forma meio velada.
Apesar de ter tido acesso aos relatos das experiências vividas por
alguns (mas) frequentadores (as) desse centro, ambos me solicitaram a não
veiculação dessas experiências, no texto. Diante do pedido, e, por respeito ao
direito de não exposição da imagem dos meus interlocutores, mantive o sigilo
dessas informações.
A religiosidade de muitos moradores também se expressa na crença
pela existência da alma penada, fruto de um falecido que não teve um
sepultamento adequado ou que morreu de maneira violenta ou inesperada e,
hoje, tenta estabelecer contato com os vivos, de preferência com os seus
familiares. Os moradores comentam que, para evitar que o morto, na forma de
alma penada, assombre as pessoas vivas e os seus familiares, é necessário
fazer certos rituais como: o velório com a reza dos benditos, acender velas no
cemitério, fazer a visita do sétimo dia à sepultura do morto, celebrar a missa
sete dias, após o sepultamento, realizações de missas mensais e anuais e,
principalmente, no dia de finados, com visitas às sepulturas, realizadas pelas
famílias dos falecidos, etc. Todos esses procedimentos, segundo eles, têm
como finalidade, acalmar a alma do morto, dando-lhe sossego, como também,
garantindo o seu lugar no plano espiritual. No seguimento desse capítulo, irei
descrever, com maiores detalhes, esses costumes dos moradores de caráter
fúnebre, acompanhados por específicos procedimentos.
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Neste caso, utilizo, no texto, o mesmo termo usado pelos interlocutores para designar o ato
de fazer feitiço ou práticas religiosas relacionadas às religiões de matrizes africanas. Encontrei,
em campo, durante as duas fases da pesquisa, algumas ocorrências de práticas de “feitiço” de
diversas situações e, também, práticas de religiões de matrizes africanas, mas sempre
carregadas de estereótipos.
30
Todos estes termos foram conservados, segundo as definições dos interlocutores, para
designar lugares onde ocorrem essas práticas.
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Em relação à Igreja Católica, única do povoado, cujo padroeiro é o
Menino Deus, até o momento da pesquisa encontrei muitas dificuldade em
obter datas de sua fundação. Uma das suas zeladoras, D. Maria Lucia, não
soube dizer, com precisão, quando foi construída, apenas sinalizou que sua
existência data de quando eram crianças, na comunidade, devendo ter,
aproximadamente, uns cem anos de construída. Porém, percebi na sua
estrutura externa e interna, aspectos que revelam ser moderna demais para
esse tempo estipulado pela interlocutora, talvez possa ter sido reconstruída,
adquirindo essa estrutura moderna.
Quanto a sua estrutura, a Igreja Católica Menino Jesus é bastante
simples interna e externamente. As paredes são pintadas de cor clara e o altar
de cor bege. As imagens dos santos ficam distribuídas no altar principal, dentro
de um nicho aberto, de cor azul como uma representação do céu. O piso é de
cimento branco, composto por dois degraus de acesso ao altar. A sua limpeza
e manutenção é realizada pelas mulheres, as quais fazem parte do grupo dos
(as) rezeiros (as) de Santo Reis e do Divino. Muitas delas moram nas
proximidades da igreja, facilitando as suas responsabilidades com esse templo.
As missas são celebradas na sexta feira de cada mês, com o padre que
vem da cidade de Barreiras. A escolha para esse calendário acontece em
decorrência da movimentação de moradores e visitantes que, no domingo,
lotam os bares próximos da igreja, os quais incomodam as celebrações com o
alto volume dos sons dos carros, bem como, com as brigas e outras
ocorrências. Alguns moradores se queixam desses problemas e acabam
gerando conflitos com os donos desses bares e os organizadores das missas.
De acordo com as memórias dos antigos moradores, a igreja preserva a
sua mesma localização, na praça onde foi construída. Dona Eudes é uma das
rezeiras de Santo Reis e compõe o grupo das mulheres responsáveis pela sua
manutenção, ela informou que a igreja era uma pequena capela, construída de
barro socado e coberta com palhas, com a sua entrada principal para o lado
direito, apontado para Serra Talhada. Após ser reconstruída por alvenaria,
continuou do mesmo tamanho e com um cemitério para o sepultamento de
adultos e crianças ao seu redor. Conforme as informações de D. Eudes, não
havia cemitério, no povoado, sendo construído mais tarde no Mucambo de
Cima.
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A seguir, apresento a imagem do interior da Igreja do padroeiro Menino
Deus, localizada na Praça José Nicolau de Araújo, no Mucambo de Baixo.

Foto 03- Interior da Igreja do padroeiro Menino Deus, localizada no Mucambo de Baixo.
Pesquisa de campo, realizada em dezembro de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Em decorrência da grande frequência de pessoas, as missas eram
celebradas do lado externo da igreja onde tinha um grande pé de jatobá 31. D.
Eudes, ainda informou, que antigamente, nas proximidades da igreja, eram
realizados matinês, barracas com comidas e outras diversões, principalmente
durante os festejos do Sagrado Coração de Maria e as celebrações de Menino
Deus.
O cemitério, além de ser um local para sepultamento dos moradores do
povoado, constitui-se como um local de preservação, culto aos antepassados e
de manutenção da memória desses entes queridos. Os familiares vão ao
cemitério para reverenciar os seus falecidos na data referente ao seu
falecimento ou por ocasião do falecimento de algum familiar ou morador da
comunidade. Nessas situações, os familiares e amigos fazem preces, acendem
velas e levam flores. Essa frequência de moradores é mais latente durante a
Semana Santa e o Dia de Finados, onde algumas mulheres responsáveis pela
igreja e pelas festividades do Divino e Santo Reis fazem a limpeza do local,
31

A árvore Jatobá, também conhecida como árvore com frutos duros, termo oriundo do tupi
yata'wá. "Jataí", pertence à família Fabaceae, possuindo uma altura entre quinze e trinta
metros (até 45 metros na Amazônia). O seu tronco pode ultrapassar um metro de diâmetro,
suas folhas têm dois folíolos brilhantes de seis a catorze centímetros de comprimento.
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colocando flores, velas acessas e rezam para os seus falecidos. Assim, eles
(as) relembram os seus familiares falecidos e revigoram suas crenças e
tradições religiosas.
Durante a minha participação, no Giro das Esmolas do Divino, ocorrido
em junho de 2012, D. Dina e D. Aurelina, esta, muito conhecida por Tia Léa,
informaram que não existe um grupo específico para cuidar das sepulturas,
geralmente, a limpeza é feita por elas ou pela D. Eudes que é responsável pela
igreja, elas reclamam quanto o abandono do cemitério e a falta de pessoas
para preservá-los.
Quanto à distribuição das sepulturas, a professora Meraci Cardoso
também comentou, sem estabelecer uma data precisa, a existência de uma
divisão em relação aos sepultamentos dos moradores, sendo uma parte
designada para os moradores do Mucambo de Cima e outra para os moradores
do Mucambo de Baixo. Mas a mesma informou que, hoje, está tudo misturado
sem essas separações e que há, inclusive, moradores de outros povoados
sepultados nesse cemitério, como mostra a imagem abaixo:

Foto 04- Cemitério localizado no Mucambo de Cima. Pesquisa de campo realizada em
julho de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Esse local, enquanto território de ligação entre presente e o passado de
dimensão geográfica e simbólica, contribui para a manutenção de práticas
sociais, religiosas e culturais, na comunidade. Portanto, percebo que os
costumes religiosos dos moradores, ligados às suas descendências e
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ancestralidades, contribuem para a construção da identidade étnica da
comunidade.
Contudo, conforme as proposições de (O’Dwyer, 2002, p. 264);
(Gusmão, 2001, p. 358); (Moura, 1998, p.13-14), a afirmação dessa identidade
perpassa por uma autoatribuição dos habitantes em querer se identificar com
tal aspecto identitário. Muito embora, no caso dos moradores do Mucambo com
seus costumes religiosos, demonstrados neste capítulo, assim como nos
próximos, com foco na tradição de Santo Reis, essa identidade se cristaliza
através das suas práticas religiosas vividas, todavia, muito pouco pelas suas
falas.
Desse modo, as tradições e os seus costumes são, constantemente,
reconstruídos e repassados para as gerações mais novas que participam
desses rituais. Isso é muito notório nos momentos das celebrações da Semana
Santa e Dia de Finados, períodos em que as mulheres visitam os túmulos e
rezam, à noite, pelas almas dos falecidos. Esse ritual, também, acontece
durante o Giro das esmolas de Santo Reis e do Divino, com rezas e cânticos
para os falecidos. Sobre esses dois rituais, irei discorrer, na seção final desse
capítulo.
1.3.1 Espaços Públicos no Povoado.
O Posto de Saúde tem o funcionamento diurno das 08h00min às
17h00min horas, com a implantação de serviços de vacinação, emergência e
primeiros socorros. Não possui sistema de transporte de pacientes e nem
estrutura suficiente para atender às demandas mais urgentes. A depender da
gravidade de alguns casos, exames médicos e de laboratório, os pacientes são
encaminhados para a cidade de Barreiras. Em casos mais extremos, os
pacientes se dirigem para Brasília ou Salvador.
No geral, os hospitais de Brasília são os mais procurados, por serem
mais pertos que os de Salvador. Os médicos não residem no povoado e
atendem em suas respectivas especialidades uma vez por semana. Os
serviços médicos oferecidos pelo posto são: clínico geral, odontologia e
ginecologia com o acompanhamento do pré-natal para as gestantes.
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O posto, também, orienta as atividades realizadas pelos agentes
técnicos de saúde que são moradores da comunidade. O serviço comunitário
desses agentes compreende o acompanhamento da saúde das famílias, no
período de vacinação, prevenção de doenças, orientação e encaminhamento
para tratamentos médicos em outras unidades.
Quanto à escola, ela foi inaugurada no dia dezoito de abril, de mil
novecentos e setenta, (1970), sendo que sua sede provisória foi, inicialmente,
construída no Mucambo de Cima. No momento da pesquisa, a escola possuía
27 professores que atuam na escola sede e no Anexo I, localizado no
Mucambo de Baixo. O quadro de funcionários é composto de uma gestora, um
coordenador pedagógico, um técnico administrativo, uma secretária, uma
porteira, duas merendeiras e quatro auxiliares de serviços gerais. Durante os
feriados nacionais e regionais, a escola sempre realiza comemorações com a
participação da comunidade.

Foto 05 - Escola Municipal Dr. Abílio Farias. Mucambo de Baixo. Pesquisa de campo
realizada em Junho de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Ela possui quatro salas de aula, uma minibiblioteca, dois banheiros
(masculino e feminino), uma cantina, uma sala onde estão instaladas a direção,
serviço técnico administrativo, secretaria e a sala de informática que também é
destinada à coordenação e aos (às) professores (as). Em 2003, foi construído o
Anexo I da Escola Drº. Abílio Farias, a 200 metros da sede, com mais quatro
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salas de aulas, dois banheiros e uma pequena dispensa. Com isso, a
instituição conta, ao todo, com oito salas de aulas, onde é oferecido o Ensino
Fundamental - da Educação Infantil à 8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental
– além da Educação de Jovens e Adultos.
Seu funcionamento ocorre nos turnos matutino e vespertino, com
alfabetização, 1º ao 5º ano, o Ensino Fundamental I e 6º ao 9º do Ensino
Fundamental II, atendendo nove comunidades: Riacho Grande, Lagoa, São
José, Serra Talhada, Ponta D’água, Prata, Gameleira, Mucambo e Deus me
Livre. A gestão dos dois espaços de escolarização é exercida por uma única
professora que também leciona na Escola Sede.
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) funciona desde
2006. Trabalham nele os seguintes profissionais: 03 orientadoras educacionais,
01 facilitadora, 01 vigilante, 01 secretária, 01 coordenador geral, 01
coordenadora educacional, além de 03 pessoas que executam os serviços
gerais. Há um centro de informática, que no momento, encontrei desativado. O
PETI atende uma faixa de 150 estudantes, nos turnos opostos. As crianças da
comunidade, tanto no período matutino quanto vespertino, são divididas,
previamente, por turmas, tentando prevalecer à mesma idade e série.
Todas as crianças que estão no PETI são inscritas nas políticas de
inclusão social (O Programa Bolsa Família vinculado ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS).

As atividades

educacionais, oferecidas na instituição, compreendem a realização da tarefa
escolar e o reforço escolar, com atividades de alfabetização, leitura, escrita e
as quatro operações. Incluem, também, atividades culturais artísticas como
música, dança, capoeira, práticas esportivas de futebol e de recreação e lazer.
Essas atividades são executadas por monitores, moradores da comunidade,
alguns deles são estudantes do curso de pedagogia.
Nesta mesma localidade, há uma praça central, denominada José
Nicolau de Araújo, com o formato de um triângulo, onde se localiza a Igreja
católica do Menino Deus. Ela tem grande importância na vida social do
povoado, pois parte dos moradores frequentam-na para diversos fins, a
exemplo de conversas de final de tarde e celebrações religiosas. Nas noites de
sábado e de domingo, funciona como um ponto de encontro dos jovens, com
suas motos e bicicletas, tanto do Mucambo como de outras redondezas. As
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Festas Juninas, assim como as demais tradições festivas religiosas, a exemplo
dos festejos do Divino, de Santo Reis e da Festa do Menino Deus, são
realizadas nesta praça.

Foto 06 - Praça central José Nicolau de Araújo e a Igreja do Mucambo. Mucambo de
Baixo. Pesquisa de campo, realizada em junho de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

1.3.2 Estruturas Habitacionais dos Moradores do Mucambo.
O povoado possui luz elétrica, água encanada, telefonia fixa, sinal de
telefonia móvel, em alguns pontos de altitudes mais elevadas, tanto na entrada
do Mucambo denominado de Mucambo de Baixo como em outras localidades
do povoado. No contexto geral, a maioria dos moradores do Mucambo de
Baixo são servidos de melhores condições de acesso aos bens e serviços.
Tanto a praça como a escola, o posto de saúde e outros espaços de serviços
se encontram nessa localidade.
Nas localidades Mucambo de Baixo e de Cima, observei a existência de
casas, com melhor acabamento, feitas de alvenaria, com laje ou telhas de
amianto e que passaram por reformas, sofrendo modificações modernas.
Algumas possuem janelas de vidro fumê e quase todas possuem instalações
sanitárias, rede elétrica embutida nas paredes, caixa d’agua, filtro para água,
banheiros com vaso sanitário e box de blindex, chuveiro elétrico, entre outros.
Mas em outras localidades, a exemplo da Serra Talhada, encontrei uma
pequena parcela de casas feitas de taipa, sem reboco, com uma porta e janela.
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Durante a pesquisa de campo, nesta localidade, perguntei aos moradores
como eram realizadas essas habitações. Ambos informaram que é com o apoio
da comunidade, numa espécie de mutirão, em que todos se reúnem, marcam o
dia, preparam as vigas de madeira, formando um trançado e aplicam o barro
amassado com água para socar a casa. Essa forma de construção, também,
recebe o apoio de suas famílias. As paredes dessas habitações não são
rebocadas, o que aumenta a incidência do barbeiro, transmissor da doença de
chagas32. Há incidência desse inseto, embora, hoje, numa escala menor.
Ainda nessa localidade da Serra Talhada, encontrei algumas casas
construídas com adobes, (tijolo de argila crua, secado ao sol). A grande maioria
dessas casas é pintada de cores verde, branco, amarelo, rosa. Algumas
apresentam a pintura da parede desgastada. Suas portas e janelas, tanto da
frente como do fundo são de madeira pintada, com as cores azul, vermelho,
verde. Essas casas, de maneira geral, são cobertas com telhas de barro
cozido. Geralmente, elas possuem sala de estar/jantar com um pequeno
corredor com dois ou três dormitórios sem portas, seguido da cozinha com uma
porta para acesso ao quintal.

Foto 07 - Tipos comuns das construções das casas, na localidade da Serra Talhada.
Dezembro de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).
32

A doença de Chagas, mal de Chagas ou chaguismo, também chamada tripanossomíase
americana, é uma infecção causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, e
transmitida por insetos, conhecidos, no Brasil, como barbeiros, fincão, bicudo, chupão (da
família dos Reduvídeos Reduviidae). Comumente, o barbeiro habita em construções feitas de
barro e madeira devido ao fato destas casas, geralmente, possuírem frestas nas paredes onde
ele pode se esconder.
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A maioria dessas casas tem roças ao seu redor, com pequenas e
grandes plantações de subsistência, árvores frutíferas e criação de animais que
servem para alimentar as famílias. Grande parte dessas habitações não tem
banheiros, tampouco pias e tanque para lavar as roupas, conforme mostra a
imagem, acima, habitação típica da localidade de Serra Talhada.
As famílias utilizam a mata local e os córregos do rio para banhos e
outras necessidades fisiológicas. Observei a existência de algumas casas,
nessa localidade, com banheiros, mas são construídos do lado externo, no
quintal da casa. A maioria desses banheiros não tem muito acabamento,
alguns são de cimento, sem reboco, com cortinas de plástico e, no interior, o
vaso sanitário mais o chuveiro. Outros são mais acabados, com portas em aço
tipo veneziana, com piso, pintura externa mais o vaso e chuveiro. A cozinha
fica no interior das casas onde se encontram mantimentos, utensílios e o fogão
à lenha para o cozimento de alimentos. Algumas dessas casas possuem portas
e janelas em aço, tipo veneziana, o que pressupõe a ocorrência de melhorias
nelas.
Nesse diversificado conjunto de construções habitacionais, na localidade
de Serra Talhada, observei, durante os Giros das esmolas de Santo Reis,
casas, porém, numa porção bem menor, com fogões modernos, freezers,
geladeiras, televisão, fogão, microondas, computadores, aparelhos de som,
DVD, eletrodomésticos como liquidificador, batedeira, lavadeira de roupas etc.
Houve situações que encontrei esses dois tipos de fogões citados em uso,
porém, o fogão mais moderno parecia ser uma aquisição recente. Essas novas
aquisições, observadas, demonstram famílias possuidoras de condições
socioeconômicas mais razoáveis.
As famílias, residentes nessas casas equipadas com tais bens, ocupam
cargos públicos, na comunidade. Há famílias em que os seus membros
trabalham e moram em Barreiras, outras são sitiantes e mais capitalizadas e
outras possuem estabelecimento comercial, no povoado.
No quintal e na cozinha das casas, geralmente, encontramos pedaços
de carne estendidas em cordas que, após serem salgadas, são expostas ao sol
e depois fritas para abastecer as famílias e visitantes. Grande parte da
alimentação dos moradores do povoado é de carne bovina, mas também fazem
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uso de outros gêneros alimentícios, como frango e peixe retirado do rio que
banha o povoado.
Nas Festas do Divino, Santo Reis, São Sebastião, Santo Antônio e
demais comemorações da comunidade, o espaço da cozinha das casas é o
mais usado, tanto pelos visitantes quanto pelos seus proprietários. Entre um
gole de café ou bebidas alcoólicas, como batidas de limão, gengibre, jenipapo,
cerveja e tragos de cigarros de palha ou industrializados, as pessoas
conversam, sorriem e se distraem, atualizando os seus assuntos. Há um grupo
de mulheres que, além de desenvolverem as suas responsabilidades com as
tradições festivas religiosas, na comunidade, desenvolvem diversas ações de
solidariedade com as crianças e adultos, promovendo arrecadação de cestas
básicas, brinquedos, medicamentos, roupas para as pessoas que não têm.
Muitas pessoas se reúnem nos quintais, em volta das árvores para
conversar, comer ou beber nos finais de semana e em dias de festas
comemorativas e feriados, como a Semana Santa, Natal, São João, Dias das
Mães entre outros. Ao redor das casas, sempre há pés de plantas medicinais
utilizadas no dia a dia da comunidade. No seguimento da análise, passo a
apresentar a representação da roça como um bem herdado e meio de
sobrevivência dos moradores do povoado.
1.3.3 A Roça enquanto um Patrimônio Material e Simbólico dos
Mucambenses.
Grande parte dos moradores do povoado do Mucambo é proprietária de
pequenas e grandes roças, nas quais se desenvolve a plantação de hortaliças,
feijão, arroz, milho, mandioca, verduras, tomates, pimenta, quiabo, pimentão
entre outros. Há, também, nessas roças, o cultivo de frutas como pequi,
seriguela, cajarana, goiaba, manga, jenipapo e criação de animais, como gado,
porcos e galinhas, para o sustento próprio. Há moradores que são proprietários
de duas ou mais roças, na comunidade onde residem, inclusive, em outras
localidades, dentro do povoado. Nessas roças, geralmente, não têm casas
construídas, compreendem apenas a porção de terras onde os seus
proprietários desenvolvem a plantação ou criação de animais. Segundo D.
Ivonise Catula, alguns desses proprietários, principalmente, aqueles com
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maiores faixas de terra, compraram essas terras, no povoado. Alguns são
sitiantes prósperos que compõem o grupo dos mais aquinhoados.
As roças constituem o patrimônio dos moradores que é herdado de seus
familiares e que, segundo eles, são possuidores de títulos de apropriação
dessas terras. Acredito que seja essa a questão que, no conflito com a titulação
coletiva de terras como quilombola, no povoado, que implicará em socializar o
que é de propriedade familiar. O acesso a terra se faz por diversas razões
como: parentesco, ou seja, ocorre através da descendência ou da aliança
matrimonial, situações de morte de algum membro da família ou doação para
algum familiar.
Encontrei, em algumas localidades do povoado, porções de terras, ou
melhor, propriedades familiares com três ou mais casas construídas com
plantações e, às vezes, criações de pequeno porte como galinhas e porcos.
Desse modo, a terra se apresenta como de extrema importância para os
familiares, na constituição de um grupo étnico e de sua territorialidade,
(GUSMÃO,1995, p.71); (OLIVEIRA, 2002, p.162); (O’DWYER, 2002, p.18-19).
As plantações de subsistência ocorrem, também, e predominantemente,
nos períodos de estiagem. As casas que compõem uma mesma parentela, por
este sistema de herança familiar, são construídas umas próximas às outras,
rodeadas com poucos metros de terras para plantar produtos agrícolas e criar
animais. Muitos filhos e filhas, ao se casarem recebem dos seus pais ou avós
doações de terras no mesmo entorno familiar, construindo suas casas ao redor
dos pais. Porém, ocorrem exceções, a exemplo do caso do Senhor Vanderlei
Catula que possui uma pequena propriedade de herança, na comunidade de
Mucambo, mas mora na cidade de Luís Eduardo Magalhães-BA, cuja esposa é
natural desse município. Nesse sentido, percebe-se que nem todos os
membros familiares permanecem pertos, geograficamente, do entorno familiar,
embora mantenha o mesmo vínculo com a propriedade, assegurando a sua
herança.
Os Pesquisadores Marcos Messeder e Marcos Martins, quando
estudaram a comunidade de Arraiais de Rio de Contas, sul da Chapada
Diamantina, na região Oeste da Bahia, identificaram que, no contexto da
história desse grupo “[...] o parcelamento dos terrenos, nessa comunidade,
ocorre, obviamente, com sucessivas divisões, causadas em função de morte,
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ou casamento de parentes”. E complementam os pesquisadores “[...]
Historicamente, a transmissão das posses vem sendo realizada através de um
sistema de herança que tem como base a família extensa”. (MESSEDER E
MARTINS, 1991, p.41). No Povoado do Mucambo, também encontrei aspectos
semelhantes a essa ocorrência de preservação da propriedade familiar, como
abordado anteriormente. Porém, essa mesma propriedade de natureza familiar
pode ser vendida ou negociada por uma razão de necessidade financeira de
algum membro da família. Dessa forma, a propriedade, também, pode
representar um patrimônio com fins de venda ou comércio dos seus herdeiros,
caso necessário. Sobre essa ocorrência comenta D. Adinélia.
Sabe! a gente, aqui, é todo mundo fraco (Sem dinheiro ou recurso
financeiro). Eu só tenho o Bolsa Família e as coisas que eu vendo, mas
o dinheiro do pai dos meninos. Pra você vê! Só tem um aí ou outro que
tem alguma coisa guardada, mas eu nem sei viu, se é verdade! Então,
se acontecer alguma coisa que não tem como resolver na hora, ali, a
gente vende aquele pedaço de terra né? Se tiver com tudo plantado,
com criação, na precisão, a gente vende, depois Deus dá de volta!
Compra outra! Não é mesmo? Eu peço a Deus que nunca aconteça eu
ter que me desfazer de minhas coisas (a terra), mas, às vezes, é pra
isso mesmo que a gente guarda, pra se valer na precisão. (D. Adinélia
Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua residência, no
Mucambo de Baixo. Dezembro de 2013).

Não desejo tornar-me repetitivo, mas a “perda” de suas propriedades,
comentada pela interlocutora é um dos aspectos que, também, preocupa os
mucambenses quanto a sua autointitulação como quilombolas. D. Adinélia,
assim como outros moradores, possui suas terras legalizadas por meio de
documentos que confirmam a sua posse. Essas terras, segundo a interlocutora,
são fruto de heranças, doações e compras, desse modo, os seus proprietários
não aceitam a ideia de “perdê-las”. Em algumas dessas propriedades, sobre a
qual fala a interlocutora, ocorre o cultivo e extração da mandioca, por meio da
qual se produz a farinha, beiju da tapioca ou polvilho, uma diversidade de
produtos.
A fabricação da farinha é sempre realizada com a colaboração de alguns
moradores, em grande parte são mulheres do povoado que, uma vez
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mobilizadas se reúnem, formando uma rede colaborativa em que todos têm sua
parte na produção.

O pagamento é realizado por quantidade de farinha,

produzida por cada grupo ou pessoa.
O processo de fabricação da farinha, na comunidade, obedece a
procedimentos manuais de modo artesanal e, as pessoas envolvidas nesse
trabalho, geralmente, possuem alguns laços de parentesco e de amizade.
Durante minhas observações, no momento do trabalho da raspa da mandioca e
da preparação da farinha, percebi os laços de reciprocidade e ajuda mútua que
unem os moradores da comunidade, criando um sentimento de participação
comunitária. Nessa atividade, há uma grande participação das mulheres bem
como com o destaque de sua liderança no desenvolvimento das atividades.
As mulheres raspam as mandiocas, sentadas no chão, com ajuda de
facas afiadas. Contam causos antigos e conversam sobre vários assuntos
atuais da vida cotidiana do povoado. Tendo em vista as eleições para
vereadores e prefeito que iriam acontecer neste ano, na cidade de Barreiras, os
assuntos mais comentados se referiam à política. Enquanto isso, os homens
fazem a torra da farinha.
Esse grupo da torra da farinha é bem pequeno, um total de dois ou no
máximo três homens. As crianças brincam ao redor de suas mães. Algumas já
são um pouco crescidas, ajudam suas mães nestes afazeres levando comida,
bebida e executam outros favores. A farinha e outros produtos, já citados,
abastecem os moradores do povoado, complementando a dieta alimentar e,
partes desses produtos são comercializadas na feira da cidade de Barreiras.
Porém, segundo esses (as) produtores (as) de farinha, o lucro obtido com sua
venda é muito pouco. No próximo tópico, realizo uma parcial apresentação das
tradições religiosas da comunidade, com os seus respectivos mantenedores,
em sua grande parte mulheres.
1.4 Uma Breve Exposição das Tradições Festivas Religiosas do
Mucambo.
No povoado do Mucambo, concentram algumas tradições que são
mantidas pelos mais velhos da comunidade com participações de adultos,
jovens e crianças. Há tradições festivas religiosas que não são mais realizadas
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na comunidade, como o Samba de solteiro e casado e de São Gonçalo que
eram realizados para efeito de pagamento de promessas, em agradecimento a
alguma graça alcançada por intercessão do santo, pela realização da
construção de uma casa por meio do mutirão e outros. Em sua grande parte,
são as mulheres que mantêm as tradições de rezas dos santos no povoado.
Atualmente, as principais tradições festivas religiosas da comunidade
compreendem a reza de São Sebastião e Santo Antônio; A Festa de Coração
de Maria do Divino Espírito Santo e dos Festejos Juninos, com a organização
da quadrilha, o Alimento das almas que acontece na Semana Santa e a Folia
de Santo Reis, conhecida, também, como Reisado que consiste no recorte
desta pesquisa. Passo, agora, a apresentar um breve resumo dos festejos
citados acima.
1.4.1 A Reza de São Sebastião de Dona Maria.
A reza de São Sebastião é realizada no dia 20 de janeiro, na residência
de D. Maria de Jesus, moradora da localidade do Mucambo de Cima, ela é
responsável por esta tradição. A reza de São Sebastião é iniciada logo após o
almoço para os devotos e visitantes. No ano em que participei, percebi que se
trata de uma Festa de menor porte em relação às demais. Um pouco diferente
das demais nesta tradição, não ocorre ciclos para coletas de esmolas com a
concretização da Festa como também não ocorre uma participação ativa da
comunidade. Segundo os interlocutores e conforme as conversas que tive com
D. Maria, a Festa vem perdendo sua notoriedade, pois, passou por algumas
modificações, antes, acontecia durante três noites consecutivas, com a
participação de muitos devotos e visitantes que vinham pagar promessas e
com a finalização no dia do santo. Hoje, só acontece em um único dia, após o
almoço servido a todos.
A tradição era mantida por sua avó que mandou trazer o santo benzido
da cidade de Bom Jesus da Lapa-Ba, durante muitos anos. Com a sua morte,
D. Maria de Jesus, sua neta, deu continuidade a reza. Essa reza traz
elementos da liturgia cristã e relembra o ritual de missa. O altar é composto por
uma imagem do santo, flores, velas acesas, livros de oração com outras
imagens de santos que compõem o cenário.
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Foto 08- Dona Maria em sua residência, no Mucambo de Cima, em frente ao altar de São
Sebastião. Janeiro de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Antigamente, sempre no final da missa, tinha o samba realizado pelos
moradores que vinham das diversas localidades do povoado.
A reza tem alvorada de fogos. As pessoas que chegam à casa
cumprimentam o altar, encaminhando pedidos, através de palavras ou bilhetes
escritos em papel para o santo. Ofertam dinheiro, cujas cédulas ou moedas
correspondem a valores pequenos. Perguntei a D. Maria sobre a pertinência
desse ato, ela informou que era para trazer saúde, sorte e o santo não deixar
faltar estes mesmos bens em suas mãos. Os louvores com preces, cânticos
são direcionados a São Sebastião. Há momentos de pausas para a realização
de preces, encomendadas ou também rezas para os antepassados que faziam
parte da comunidade. Após a reza, as pessoas se reúnem para conversar,
contar causos, relembrar situações e rever amigos.
1.4.2 A Reza de Santo Antônio na Casa de Maria da Cruz: Rezas,
Promessas e Samba para o Santo.
A reza de Santo Antônio acontece no Mucambo de Cima, quem realiza é
D. Maria da Cruz, conhecida também por D. Maria Preta. Sua reza acontecia
durante nove noites, hoje, ela só é realizada em um único dia.
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Foto 09- Dona Maria da Cruz, na sua residência, no Mucambo de Cima, com a imagem de
Santo Antônio. Junho de 2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal)

D. Maria justifica que a maior parte das pessoas que ajudavam na Festa
do santo já faleceu, outras se tornaram evangélicas e não mais participam
destas festividades.
Segundo Dona Maria, a Festa vem perdendo o seu destaque e
popularidade devido à proliferação de evangélicos que desqualificam esses e
outros festejos tradicionais na comunidade. No ano em que participei de sua
novena, ela contou com muitas dificuldades para fazer a reza de Santo
Antônio, porém, não por falta de recursos financeiros para prover a Festa e sim
pela ausência de pessoas para a realização dos cânticos e do samba.
Conforme o relato de D. Maria, a tradição de Santo Antônio teve início
no Boqueirão, povoado próximo do Mucambo. A reza é fruto do pagamento de
uma promessa de sua mãe que foi feita para rezar durante vinte anos. Antes do
dia da reza, D. Maria saía com o Santo de casa em casa com o seu irmão,
pedindo esmolas para fazer a Festa do santo.
Com o somatório das esmolas, ela compra os fogos, os enfeites para
arrumar o altar do santo, na sala, e os materiais para preparar a comida e a
bebida que serão servidas a todos. Com todo o sacrifício, ela ainda mantém o
gosto em fazer a Festa que, no final da reza, faz o samba com tambor, gaita,
bumba com o auxilio dos tocadores de Santo Reis.
1.4.3 A Festa do Sagrado Coração de Maria.
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A Festa do Sagrado Coração de Maria é um evento muito popular,
realizado no Mucambo de Baixo, atraindo todos para a sua participação. Essa
tradição, antigamente, era realizada durante trinta noites do mês de maio, com
divisão de grupos entre homens e mulheres responsáveis por cada noite. A
Festa consistia em orações, cânticos e ladainhas que terminavam com outras
músicas e danças no lado externo da casa. Segundo os mais velhos,
arrumavam-se mesas e barracas ao redor da igreja com comidas, bebidas e
sambas próprios da comunidade. Atualmente, essa festa vem perdendo
espaço, os moradores mais antigos do povoado sentem falta da forma como
era no passado, com pessoas que vinham de outras localidades para prestigiar
esse festejo.
Hoje, a sua realização ocorre durante três dias do final do mês de maio,
com a realização de uma missa, queima de fogos e a realização da festa
popular, na residência do organizador. Segundo os (as) rezeiros (as), meses
antes da Festa, o grupo ou família responsável pela festividade realiza reuniões
e preparativos, essa mobilização já apresenta o caráter do grupo que é
extravasado no dia da Festa com a missa festiva na igreja da comunidade.
Apesar de todos os percalços, a Festa do Sagrado Coração de Maria ainda
preserva os laços de solidariedade e sociabilidade entre as famílias da
comunidade, interna e externamente, unidas em torno da fé na santa.
1.4.4 A Festa do Divino Espírito Santo.
A Festa do Divino Espírito Santo, como é conhecida pelos devotos do
Mucambo, tem sua culminância no domingo de Pentecostes, situado no
período do mês de abril, com data móvel celebrada 50 dias após a Páscoa.
Nesse dia, a Igreja Católica celebra a descida do Espírito Santo sobre os
apóstolos.
Antes do início da Festa, ocorre o Giro das esmolas, com a participação
dos rezeiros e responsáveis, eleitos por sorteio no ano anterior. Nesse
momento, ocorre longa fase preparatória que inicia com a tomada de decisão
de realizar a Festa. Os eleitos pelo sorteio ocupam os cargos de alferes da
bandeira, tesoureiro, primeiro e segundo secretário, imperador e/ou imperatriz
e seus padrinhos.
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Foto 10- A esquerda o Imperador da Festa do Divino Espirito Santo com a sua irmã. A
direita a princesa da Festa com a sua mãe D. Adinélia (Dina) e seu irmão, na ocasião da
Festa de 2012, na Localidade do Mucambo de Cima, em Junho de 2012. (Autoria: Rogério
Lima Vidal)

Semelhante aos festejos de Santo Reis, antes da Festa, ocorre o Giro
das esmolas do Divino em que o grupo de rezeiros (as), empunhando a
bandeira, com instrumentos musicais como reco, bumba a gaita iniciam a
caminhada a partir do domingo de Páscoa, logo após a Sexta-feira Santa. A
respeito da fabricação e cuidado com esses instrumentos pelos (as) rezeiros
(as) citados, irei descrevê-los no terceiro capítulo dessa Dissertação.
O imperador da Festa, junto com o tesoureiro, tem a função de
administrar as finanças e realizar as compras até chegar à semana de início da
Festa. O material adquirido nesse período é o mais variado possível, como:
bebidas, tapioca, farinha, café, carnes diversas, ovos, feijão, arroz, macarrão,
os quais são entregues ao imperador que distribuirá através de uma equipe de
auxiliares, regente, chefe das cozinheiras.
O Giro acontece nos finais de semana pela manhã, com término no final
da tarde com o pouso da bandeira na casa de algum morador do povoado. O
pedido do Pouso da Bandeira é, também, o momento de solicitar graças,
pedidos, promessas e fortalecer os laços de fé e gratidão com o santo. Ele
acontece antes das 06h00 da manhã.

Neste momento, a família recebe a

bandeira de joelhos e, com cânticos, circula com a mesma em todos os
cômodos da casa, solicitando bênçãos do Divino.
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Foto- 11 Integrantes da Festa do Divino Espírito Santo de 2012. À esquerda, o Sr.
Luciano, Sr. Almir e o Sr. Ito em uma residência na localidade do Mucambo de Baixo no
momento do Giro das esmolas do Divino. Pesquisa de campo, realizada em Junho de
2012. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Em seguida, o (a) dono (a) da casa deixa a bandeira na sala com velas
acesas para que, no dia seguinte, os rezeiros (as) retornem, tomem café e
deem prosseguimento ao Giro. Para o pouso da bandeira, não há um acerto
prévio entre os rezeiros (as) e o dono da casa. Segundo os rezeiros (as) é o
Divino que escolhe a casa onde deve passar a noite por algum motivo ou graça
a ser alcançada.
A Festa do Divino é realizada sempre com grande pompa e brilhantismo.
Compete aos homens abater os animais como boi, bode, porco e galinhas para
alimentar a comunidade local. No dia anterior à Festa, sempre no sábado, pela
manhã, os homens vão para a mata local buscar o mastro em um ritual
marcado pelo cortejo de adultos, jovens e crianças. Ele é enfeitado pelas
mulheres com fitas vermelhas e, no final da tarde, é conduzido da localidade
onde reside o capitão do Mastro até o local em que será erguido, que
geralmente é em frente à igreja. Neste ano, em que participei, ele partiu da
Serra Talhada.
A condução do mastro para a praça central do povoado é realizada por
todos os moradores, alternada entre grupos organizados até chegar à praça e
fincá-lo, com a bandeira. No dia seguinte, pela manhã, ocorre a caminhada do
imperador pelo povoado dirigindo-se à igreja onde acontece a sua coroação
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com a missa festiva. Após a missa, é servido um farto almoço com a
participação de toda a comunidade e autoridades vizinhas da cidade de
Barreiras.
1.4.5 Os Festejos Juninos do Povoado.
A Festa Junina, no Mucambo, é basicamente uma festa doméstica, onde
geralmente nas casas, as crianças se divertem soltando fogos, os homens,
mulheres e idosos conversam em suas portas enquanto bebem, ouvindo
músicas como forró tradicional ou eletrônico, arrocha, músicas sertanejas que
já são habituais em dias comuns, na comunidade. Algumas pessoas saem de
porta em porta, bebendo licor, pinga e degustando comidas nas casas onde
chegam. Os bares ficam cheios, durante todo o dia. Às vezes, ocorre alguma
briga ou desentendimento entre os moradores ou visitantes que, ao beberem
demais se envolvem em confusões.
Durante a pesquisa de campo, participei de uma das noites juninas,
principalmente no dia 24, mas não vi muitas movimentações para a festa.
Percebi que alguns moradores preferiam ir para a cidade de Barreiras e outros
povoados próximos para buscar diversões. O que modifica essa organização
da festa é a apresentação das quadrilhas com integrantes da comunidade, são
duas, no povoado.

As quadrilhas, também, se apresentam na cidade de

Barreiras e viajam para outras cidades para participar de concursos. A seguir,
na próxima seção, procuro discutir o uso de remédios caseiros, banhos e rezas
utilizados pelos rezadeiros e rezadeiras do povoado.
1.5 O Uso de Remédios Caseiros, Banhos e Rezas: Saberes Ancestrais
Cultivados pelos Moradores na Comunidade.
Como havia comentado na introdução dessa dissertação, há entre os
moradores do povoado, pessoas que desenvolvem o conhecimento de rezas e
banhos. Durante a segunda entrada em campo e nas demais, minha
curiosidade foi aguçada, - fato muito comum entre os pesquisadores, - para
saber quem eram essas pessoas e como são desenvolvidas suas práticas.
Comecei primeiro, pelas rezeiras de Santo Reis e do Divino, com as
quais já tinha mantido contato, durante o Giro de Santo Reis e durante a Festa.
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Das primeiras desse conjunto de redes de sociabilidades que envolvem
saberes espirituais como rezas e benzimentos para curar determinados males,
destaquei o papel de D. Domingas e D. Odália. Essas rezeiras também se
consideram

benzedeiras 33,

oferecendo

serviços

contra

alguns

males

considerados danosos à saúde da população e principalmente às crianças.
Abaixo, seguem os relatos de D. Domingas e D. Odália, quando lhes fiz
algumas indagações a respeito de suas rezas.
Eu rezo e ajudo as pessoas que me procura, se é pra fazer o bem
né? [...] O meu pai, Otávio, que rezava de dor de barriga... aí eu
sempre pedia: “ Painho me ensina as reza? Mas ele morreu e nunca
me ensinou.” Hoje, eu também rezo, mas é um segredo que não
posso contar. (risos) [...] Eu aprendi, na verdade, porque tinha uma
mulher que morava aqui, ela já morreu, ela sempre rezava o meu filho
de quebranto, aí um dia ela disse! “Olha Domingas, você precisa
aprender as reza porque está ficando mais nova e eu um dia desse
vou morrer” Ai ela me ensinou e todo mundo me procura, aqui, pra
rezar e é assim que eu ajudo. Teve uma vez que o menino estava só
molinho e chorando numa febre de dó, aí, fui lá e rezei o menino e, no
outro dia já estava brincando. (Domingas Pereira de Oliveira. 40
anos. Mucambo de Baixo. Entrevista realizada, em sua residência.
Dezembro de 2012).

Aqui tinha muito rezador bom. A maioria tudo velho já morreu. [...] Eu
rezo de quebranto [...] Agora, hoje, aqui, no Mucambo, está assim,
cada um faz do seu jeito porque um faz de um jeito, outro já faz de
outro, eu nem sei lhe explicar como é direito. Eu, aqui, pego um ramo
de folha verde e rezo “Ô, em ramo ramaria, quebranto quebrantaria,
três que te botaram.” Aí fala o nome todo da pessoa e depois diz:
“Cinco tiraria com os poderes de Deus e da virgem Maria!” Aí depois,
reza o pai nosso pro anjo da guarda do menino e pronto. Faz assim
três vezes com o sinal da cruz, cruzando a pessoa. [...] Às vezes, tem
um menino de quebranto, eu rezo, uns vem de dor de cabeça. Pra
dor de cabeça, é bom de manhãzinha, logo cedo, aí a gente faz. Fala
33

Os termos benzedeiras (os) e rezeiros (as) são formas pelas quais esses sujeitos são,
socialmente, reconhecidos na comunidade. Eles (as) são conhecedores (as) dos saberes das
rezas e uso de folhas, ervas e outros objetos para curar as pessoas tanto de doenças físicas
como espirituais. Porém, encontrei, nos relatos de alguns interlocutores (as) o termo curandeira
que exerce a mesma função e tem o mesmo significado.
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assim: “Faz sol e faz sereno no arraiá do dia com os poderes de Deus
e da virgem Maria!” Os povo sai tudo melhor, sai que sai, depende da
fé de cada um. (D. Odália dos Santos Luz, 76 anos. Serra Talhada.
Entrevista realizada em sua Residência. Novembro de 2012).

As rezadeiras são dotadas de conhecimentos das rezas e com o efeito
de cura. Não adentrarei nas particularidades de como fazem para curar, mas
ressalto a sua importância na comunidade e os valores agregados a elas.
Nota-se que os saberes de D. Domingas foram repassados, através de uma
pessoa mais experiente, por meio dos ensinamentos orais, ou seja, pelo uso da
palavra, dos gestos e da experiência em ser rezada. Nota-se que o saber, ao
ser transmitido para ela, é mais uma vez renovado. “A experiência que passa
de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores”
(BENJAMIN, 1987, p.198).
Para D. Odália, muitos rezadores do povoado rezam de maneiras
diferentes um do outro, pois não existe um padrão ou uma norma que todos
devam obedecer. É possível que as normas de como devem proceder, na reza,
são instituídas pelo próprio rezador ou da própria maneira como esse
conhecimento foi transmitido para ele e segundo as suas próprias convicções.
No relato da interlocutora, percebe-se que o que importa não são as formas ou
as técnicas utilizadas pelos rezadeiros ou como procedem para curar as
pessoas que lhe procuram, mas a legitimidade que ele tem perante o grupo
que lhe dá tal status (SILVA, 2010, p. 172). A fama do rezadeiro, resultado do
reconhecimento e êxito dos trabalhos realizados, aliada à fé e confiança que os
consulentes depositam nos seus trabalhos são fatores que interagem em favor
da sua cura, tanto esperada.
Miranda ressalta que na comunidade negra rural de Tijuaçu, na Bahia,
as mulheres se destacam como “líderes religiosas” e “políticas”, por isso, são
reconhecidas pela população, principalmente pelo trabalho prestado aos
moradores, constituindo o que a autora designa de “representantes da tradição
feminina” (MIRANDA, 2009, 74). No povoado do Mucambo, percebi, no
percurso da investigação, que os espaços como as roças, as cozinhas, a igreja,
o cemitério, a casa e as poucas casas de farinha, dentre outros exemplos, são
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lugares ocupados em diferentes situações vivenciadas pelas mulheres da
comunidade.
Em decorrência do tempo e extensão da pesquisa, não levantei mais
dados sobre a atuação das mulheres, mas procurei destacar, ao longo do
trabalho, que esse grupo específico se destaca na elaboração de muitas
atividades, tanto religiosas como domésticas, produtivas e sociais e também
nas decisões políticas.
Conforme os relatos de D. Geralda, antigamente as mulheres grávidas
recorriam às parteiras da comunidade para a realização dos seus partos.
Aqui, antes, quando não tinha carro pra levar as mulheres, paria aqui
mesmo, os meus foi tudo assim. Os meninos saía tudo forte, quando
via que os partos eram difíceis tinha reza pra soltar a criança e fazer
a viração. (Colocar a criança no eixo uterino). Eu nunca vi, mas dizia
que as parteiras fazia a reza e cruzava a casa toda. Minha vó mesmo
tinha o crucifixo que as mulheres usavam pra pari. (D. Geralda
Oliveira de Souza, 45 anos. Entrevista realizada em sua residência,
no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2012).

D. Domingas e D. Geralda informaram que, além de executar as suas
atividades, como mulheres e mães, com afazeres em casa e na roça, as
mulheres, também, eram parteiras e gozavam de prestígio social dentro e fora
da comunidade. Hoje, são os homens que assumem, com mais frequência
esse posto, como curandeiros ou rezadeiros, questão que será abordada na
continuação desse tópico.
Em trabalhos de pesquisa, nas comunidades negras quilombolas, esse
aspecto é muito bem percebido, como o caso do Ritual do Reisado do
Mulungu, na Chapada Diamantina, investigado por Eloísa Brantes, no qual a
pesquisadora percebeu que são as mulheres que assumem os postos de
liderança no reisado. Ela se reporta ao poder de liderança e desenvoltura de
uma das rezeiras que lhe acompanhou na comunidade. A autora complementa
[...] “seus preparativos, a organização do grupo etc., pois ela é uma das
pessoas que puxam o reisado, ou seja, que lidera o grupo e os cantos da
performance ritual” (BRANTES, 2007, p. 28).
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Como abordei no tópico anterior, as mulheres benzedeiras, informaram
que, atualmente, são os homens que vem assumindo esses postos. Esses
rezadeiros desenvolvem práticas de cura, com a utilização de benzimentos e
de remédios caseiros, preparados com folhas, raízes e extratos de animais
para curar diversas doenças como: reumatismo, dor de dente e de barriga,
problemas nos rins, dor de cabeça, catapora, gripes, diarreias, picadas de
animais peçonhentos e outras situações de enfermidade. O Sr. Sebastião, por
exemplo, relatou sobre diversas beberagens que ele prepara, além dos
procedimentos que ele faz para atender as pessoas que lhe procuram. Diz ele:
Aqui, no Mucambo, tem gente que, quando os remédios de hospital
não resolve o problema deles, eles procuram os remédios do mato, o
pessoal faz muito remédio caseiro, tira tudo aí da roça. [...] Olha
moço, aqui na chapada da serra, (Localidade da Serra Talhada) tem
almescla, tartarena e a mangaba que você pega o leite dela, que é
bom pra negócio da gastrite, bebe que nem leite de gado baldeado
com água. Tira uma a três colheres do leite puro, mistura e vai
tomando, durante duas semanas, se for logo quando está começando
a inflamar, você já está logo são. Já a raiz dela é bom pra próstata,
você ranca a raiz e mede um palmo e machuca, depois bota no litro
de água, numa garrafa tampada por causa de formiga e os bicho, e
enterra em sete palmos de terra, se não quiser sete pode ser cinco.
Deixa ela lá enterrada curtindo para ferver, mistura com a quentura
da terra. Depois tira e coloca no frasco tampado e depois vai tomando
(Sr. Sebastião Vieira dos Santos, 59 anos. Entrevista realizada em
sua residência, na Serra Talhada. Dezembro de 2012).

O interlocutor revelou que trouxe os seus conhecimentos da região de
Tocantins, mas que outros foram assimilados, no Mucambo. Os seus saberes
são expressos a partir dos conhecimentos das folhas nativas do Mucambo. A
respeito delas, elaborei uma lista das folhas e frutos, citados pelo interlocutor,
que se encontra no apêndice dessa dissertação. O Sr. Sebastião trouxe
informações de medicamentos que manipula para a contenção do reumatismo
e da asma que é caracterizado pela friagem e pela idade.
O reumatismo é outro esquisito. O que é bom pra ele é a banha do
chocalho de cascavel, mas tem que pegar ele se tiver viajando se ele
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tiver enrolado feito a rodilha não presta não. O cascavel só presta se
for assim, tem que topar com ele andando, tem gente que pega e
corta o chocalho, pega as junta, que ele é feito todo de junta e vai
cortando. Mas não pode ser de qualquer jeito. Tem gente que não
tem essa ciência. Tem a banha do cágado e do jabuti que é bom pra
asma. Cura mesmo. Cozinha o bicho e tira a banha pra beber, nuca
mais ataca, mas não pode dizer a pessoa que foi a banha que tomou,
porque volta tudo. (Sr. Sebastião Vieira dos Santos, 59 anos.
Entrevista realizada em sua residência, na Serra Talhada. Dezembro
de 2012).

O Sr. Agenor é muito procurado por todos pelo fato de os moradores lhe
atribuírem uma espécie de liderança espiritual na comunidade. As suas rezas
servem para curar doenças como: espinhela caída, dor de cabeça, dor de
barriga, mal olhado ou quebranto, entre outras. Durante a pesquisa, tive a
oportunidade de ser rezado por ele, em decorrência de uma forte enxaqueca.
Na ocasião de uma entrevista, em sua residência, na segunda entrada em
campo ele me informou sobre as suas restrições e posturas assumidas para
executar as suas rezas nas pessoas como, evitar o uso de bebidas alcoólicas
antes e depois das rezas, bem como interdições sexuais e recomendações de
horários adequados para dormir a fim de garantir uma boa atuação nos
trabalhos.
Ainda nesse encontro que tivemos, fui surpreendido por uma família que
o procurava para curar sua filha de mal de quebranto. Diante da situação, pedi
a sua permissão para acompanhar a reza, realizada na sala de sua casa, mas
não fiz nenhuma menção de gravar ou filmar o acontecido, pois não dispunha
de uma autorização prévia do casal e nem do rezadeiro. Após o procedimento
da reza, tive um espaço de conversa com ele, o qual me informou que os seus
conhecimentos foram adquiridos por ocasião de um sonho com uma antiga
rezadeira do povoado, já falecida. O Sr. Agenor comenta que pediu para a
senhora lhe ensinar as rezas, mas esse pedido lhe foi negado. Contudo, depois
do seu falecimento, ela veio em sonho, e lhe ensinou as rezas e outros
conhecimentos de curas.
Na entrevista, esse rezadeiro explica o procedimento que faz com as
folhas em seus consulentes.
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O pião é pra tirar mau-olhado, inveja. Agora, o ventre-caído tem que
rezar no dia. O pião é bom mesmo! Não tem esse mato que não
feche de noite, só o pião que não fecha, você pode chegar qualquer
hora da noite ele num dorme. Num dorme de jeito nenhum! Os outros
paus tudo fecha a folha né? Ele não, qualquer hora da noite que você
chegar ele tá aberto. Tem as rezas, mas a gente tem que fazer o
banho também. No banho de sal grosso, tem que usar três dentes de
alho roxo, três raminho de alecrim e três raminho de arruda. E faz
uma bolsinha pra andar com ela. [...] O banho de sal grosso toma em
três sextas-feiras. Pra você vê como é que o corpo fica limpo. Se
quiser você bebe também pra limpar por dentro. [...] Os dois banho é
do pescoço pra baixo e o derradeiro (O último) pode botar na cabeça
e não passa a mão no corpo. Agora, quero ver botar olho grande na
pessoa. (Sr. Agenor dos Santos, 69 anos. Entrevista realizada em
sua residência, na Serra Talhada. Dezembro de 2012).

As práticas de cura do Sr. Agenor exigem o emprego de determinadas
condições, como a forma de proceder com a reza, os materiais utilizados, as
recomendações durante e depois da reza e os cuidados que devem ser
tomados. Os banhos são muito importantes para eficácia do tratamento. Há
banhos que não podem molhar a cabeça, já outros não têm essa restrição. As
folhas utilizadas pelo Sr. Agenor são cultivadas na sua roça, as quais ele
encaminha para as pessoas que lhe procuram. Para a reza da espinhela caída,
por exemplo, o Sr. Agenor utiliza um lenço que possa traspassar a cintura do
consulente, em tecido de algodão, uma faca que o consulente segura com a
mão esquerda no momento da reza.
As práticas dos rezadeiros e rezadeiras do povoado reúnem saberes de
matriz africana e católica, as quais se configuram no uso de folhas específicas
para cada tratamento, acompanhadas das condições do tempo e horário para
retirada das ervas, bem como do uso de orações de procedência da Igreja
Católica, como o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo. Há uma preferência pelo
dia de sexta feira para a realização de suas rezas e outros procedimentos, cuja
justificativa é que a sexta feira é um dia forte. O Sr. Agenor informou que os
seus serviços não são pagos e o que ele faz é um gesto de caridade.
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A seguir, apresento o Sr. Agenor, fazendo uma reza de quebranto em
um morador da comunidade, embaixo de uma árvore, no quintal de sua casa.
Esse local, para ele, é o mais apropriado de sua propriedade, é nele que as
suas rezas são sempre executadas.

Foto 12 - O Sr. Agenor, rezando um jovem da comunidade, com a folha do pião roxo.
Pesquisa de campo, realizada em junho de 2012. Localidade da Serra Talhada. Povoado
do Mucambo. (Autoria: Rogério Lima Vidal)

Os (as) rezadeiros (as) da comunidade desenvolvem suas práticas a
partir de um saber transmitido por gerações e que foi revelado por sonhos e
visões.

Conforme

suas

explicações

de

como

aprenderam

esses

conhecimentos, é possível pensar que os seus saberes foram transmitidos via
oralidade, trazidos de outras regiões, através das vivências dessas práticas.
O conhecimento dos rezadeiros está aliado à fé dos que fazem uso
desses recursos, na comunidade, desse modo ocorre à materialidade da cura e
da resolução de diversas situações. O uso desse saber local, utilizado pelos
moradores, é de extrema relevância para a dimensão cultural identitária, como
assinala Castells (1999, p. 21), uma “identidade de resistência” unindo crenças,
valores, hábitos, levando os moradores a manter práticas tradicionais,
compartilhadas e atualizadas, a depender das condições dadas. As plantas
medicinais, cultivadas pelos moradores, desempenham um importante papel
socioeconômico já que os medicamentos industrializados são muito caros e,
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geralmente, tornam-se um item pesado no orçamento doméstico. Além disso,
muitos depositam muita confiança nesses preparos.
Silva, (2010, p. 175) dialoga sobre o pensamento religioso negro
africano pontuando que [...] na medicina tradicional africana, grande parte
influenciada pela religiosidade local, a relação entre saúde e doença está
associada “à ideia de equilíbrio e interdependência dos elementos constitutivos
(visíveis ou não) que se influenciam entre si.”. Este fenômeno é percebido no
Mucambo por todos que convivem com essa prática local.

Por conta da

delimitação da pesquisa, não foi possível descrever todas as folhas e
procedimentos de curas utilizados pelos (as) rezadeiros (as), bem como,
exemplificar, por meio de suas falas, as suas experiências vivenciadas com o
saber local. A seguir, apresento como a comunidade se organiza para cuidar
dos seus mortos.
1.5.1 Rituais Fúnebres no Povoado do Mucambo: Os Cuidados dos Vivos
com os seus Mortos.
Apresento, nestes dois subcapítulos, alguns pontos que considerei
relevantes em relação aos cultos destinados aos antepassados, realizados na
comunidade. Para realizar essa breve descrição, contei com as contribuições
de algumas mulheres que participam e zelam desses rituais. Através das
entrevistas e conversas informais, realizadas em suas residências, foi possível
fazer um panorama dos rituais e costumes fúnebres, no povoado.
A pretensão de fazer essa abordagem justifica-se pelo fato de muitos
moradores do Mucambo acreditarem na convivência diária dos mortos entre
eles, se comunicando por meio de sonhos, visões, aparições. Os mortos são,
constantemente, lembrados por meios de rezas, cânticos, missas, com visitas
às suas sepulturas e pelo ato de acender velas nos momentos específicos,
durante os Giros de Santo Reis e do Divino, em cujas situações são
homenageados com cânticos exclusivos. Sobre essas questões, demonstrarei,
de maneira detalhada, nos próximos capítulos dessa investigação. Neste
momento, pretendo apenas apresentar algumas notas sobre a realização do
velório, bem como a maneira como os mortos são homenageados, na Semana
Santa e no Dia de Finados, conforme os relatos de algumas interlocutoras.
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A crença nas visagens, seres imaginários e em alma penada justifica a
importância do velório e da visita ao túmulo, após os sete dias do falecimento
de um membro da comunidade, pois este procedimento objetiva garantir sua
paz e descanso no mundo espiritual.
Conforme os relatos de algumas interlocutoras, como D. Geralda, D.
Aurelina e D. Domingas, com as quais conversei durante muitas horas, o
velório é realizado sempre à noite sem um horário específico para o seu início,
com a participação dos amigos, familiares, parentes próximos e distantes do
morto e termina pela manhã. Porém, elas também lamentaram algumas
mudanças na comunidade, as quais dificultam a realização desse ritual. Dentre
elas, listei algumas como: A impossibilidade de realizar o velório por causa de
alguma doença ou por uma determinação medica hospitalar em que o
sepultamento tem que ser imediato; Pelo fato de muitos moradores ou
integrantes da família se tornarem evangélicos; Situações em que os familiares
preferem sepultar o falecido na cidade de Barreiras, por morarem na cidade ou
por terem melhores condições financeiras, entre outras.
Para elas, a depender da quantidade de pessoas presentes no velório
deduz-se a influência, respeito e simpatia que o falecido tinha com todos da
comunidade. Sempre há, entre os familiares do falecido, alguém responsável
para recepcionar os visitantes que chegam para velar o morto. Neste caso,
pode ser a esposa, marido, filhos ou filhas. Os demais assumem
responsabilidades com as comidas, bebidas, administração da cozinha ou
apenas chorar, lamentar a perda do morto entre eles. Além disso, é comum
conversar sobre os feitos do morto, suas qualidades, manias, defeitos e gostos,
estabelecendo, de vez em quando, semelhanças e diferenças com outros que
já faleceram.
Para Maus, (2003, p. 364) a tristeza, dor, choros, lamentos, perda, busca
de apoio entre pessoas do grupo consistem em experiências, usualmente,
associadas à morte, a qual é concebida como um fato social. Mas, também,
conforme Turner (2005, p. 141) a morte é momento de resoluções de tensões,
conflitos, acerto de dívidas, perdão, inimizades entre outros. Nesse sentido, o
conjunto de situações, acima mencionadas, configura-se em fatores que
constituem a identidade social da comunidade, cujas práticas, coletivamente
vividas, informam como os seus moradores se organizam frente a essa
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situação de caráter fúnebre e a outras que pretendo demonstrar, nos próximos
capítulos desta investigação. Na continuidade da discussão, retomo os modos
de

administração

do

velório, no

povoado,

seguido pelas falas das

interlocutoras.
O início do velório depende, também, da chegada de parentes ou
amigos ilustres do falecido e família. É importante, tanto para o falecido como
para os seus amigos, ou parentes ilustres, essa última homenagem de “corpo
presente”, embora outras homenagens pudessem ser realizadas, mas sem a
presença física do corpo do falecido. Como não foi possível presenciar ou
participar de algum velório, no povoado, para essa descrição, durante a
pesquisa,

contei

apenas

com

os

relatos

das

interlocutoras,

acima

mencionadas. Passo, agora, a trazer um dos relatos de D. Aurelina, no qual ela
fala sobre a importância do velório tanto para o morto como para os vivos.
Olha moço, aqui, no Mucambo, já teve velório assim ó, ó de gente viu,
(A interlocutora faz um gesto com mão para indicar a quantidade de
pessoas, no ritual fúnebre). Agora, pra dá muita gente, assim, depende
se o falecido foi boa gente. Olhe, teve uma vez que numa casa, aqui,
ficou tudo entupido de gente. Teve até foguete tudo têtê! têtê! (Fogos
de artifícios). Aí a gente vê que ele era boa pessoa porque que é bom
na vida e na morte também. Mas você sabia que isso é bom pros
falecido né! Eles ficam tudo é contente. Eu não sei a hora que Deus vai
me levar, né? Mas a gente também não quer, mas se for, quero que
seja assim, com muita alegria, nada de tristeza, porque não é bom pra
quem morreu, ela quer o descanso dela. (D. Aurelina Rosa da Silva
Santos (Tia Lea), 67 anos. Entrevista realizada em sua residência, no
Mucambo de Cima. Janeiro de 2013).

Conforme o relato de D. Aurelina, é possível observar o velório enquanto
uma comemoração, onde ocorre uma participação de um grupo, de modo a
festejar, mesmo que seja envolto na dor da perda, na tristeza, contudo a
coesão grupal é presente. Nesta cerimônia religiosa entre os benditos,
cânticos, rezas e a parte final que é sepultamento do morto, evidenciam-se,
tanto a posição social do falecido, bem querido na comunidade, como o teor do
vinculo que todos têm com ele. Nessa perspectiva, o sociólogo Antônio
Gonçalves, (2001, p. 12), comenta que [...] “Os ritos são a forma indispensável
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para exprimir e solidificar os vínculos, suscitar a partilha de emoções, valorizar
certas situações, assegurar e reforçar a coesão social”. Assim, é possível dizer
que um detalhado exame das práticas mortuárias fornece um conjunto de
dados acerca do comportamento dos parentes e da sua estrutura familiar, bem
como, da vida social, cultural, financeira identitária, religiosa e comunitária.
Nas

conversas

informais

e

entrevistas,

realizadas

com outros

moradores, percebi que as homenagens realizadas aos seus falecidos são
práticas comuns entre eles, com exceção daqueles que se converteram a
religiões protestantes. O ato do velório ou vigília é um dos rituais que continua
sendo praticado na comunidade, porém não com muita frequência, como
antigamente, em decorrência de algumas dificuldades, listadas acima.
Pretendo, agora, descrever alguns procedimentos antes e durante o velório.
D. Geralda e D. Domingas participam, ativamente, dos velórios, no
Mucambo, e são solicitadas para rezar os benditos. Graças a seus relatos,
aprendemos os procedimentos quanto à preparação do corpo do falecido para
o ritual do velório e, em seguida, o seu sepultamento. Destaquei alguns pontos
relevantes, como o banho do falecido e o fato de lhe vestir a melhor roupa que
gostava em vida. Caso o falecido seja um homem, são os homens que lhe
vestem, se for mulher, são as mulheres que se comprometem em vestir a
roupa. Após esse procedimento, aguardam a chegada do caixão para arrumálo. Os familiares do falecido preparam a casa com flores e velas para visitas
que vem velar o corpo.
As noites de vigília, no Mucambo, são acompanhadas de benditos
cantados pelas mulheres mais velhas com a presença dos familiares, amigos
próximos e distantes do falecido. As pessoas comem biscoitos, petas, tomam
café e, também, bebem cachaça. A cachaça, segundo D. Geralda, é muito
solicitada, no velório, pelos homens. Brantes (2007) afirma que o costume de
beber cachaça é comum, na vida rural da comunidade negra rural de Mulungu
do Morro, Chapada Diamantina-Bahia, principalmente nos velórios, onde as
rezas e a cachaça fazem parte do ritual de passagem da alma do morto para o
céu. Comenta a pesquisadora “[...] Nas ocasiões de festa e de reza, a cachaça
é indispensável, assim como na hora da morte. No velório, as rezas e a
cachaça fazem parte do ritual de passagem para outra vida”. (BRANTES, 2007,
p. 44)
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Caso a família não possua economias suficientes para custear o funeral,
a comunidade se reúne para ajudar com as despesas. A seguir, apresento
alguns trechos dos benditos cantados por D. Geralda e D. Domingas, durante a
noite, no velório, antes do sepultamento do falecido.
Tanta flor cheirosa que vossa casa cheira. (D. Geralda)
Cheira a cravo e rosa e a flor de laranjeira. (D. Geralda)
Abra porta, Pedro, e deixa clarear. Ela vai pra o céu fazer morada lá. (Todos respondem)

Com o mistério do rosário da paixão, (D. Domingas)
Ela é uma mãe muito amorosa leva esse coração. (Todos respondem)

No amanhecer do dia, antes de sepultar o corpo, todos cantam.
Lá, vem a barra do dia. (D. Geralda)
Lá, vem José e Maria. (Todos respondem)
Lá, vem o anjinho da guarda pra ir em sua companhia. (Todos respondem)

Cada bendito é repetido sete vezes por todos para que não haja o risco
de morrer mais alguém da família desses presentes. Após o velório, no início
da manhã, o corpo do falecido é conduzido pela família e amigos; Primeiro
passa pela igreja e depois segue para o cemitério, onde será sepultado, em
meio a orações e cânticos. Ressalto que o corpo do falecido é sepultado em
uma cova aberta no chão. Com sete dias de falecimento é realizada a visita ao
local do sepultamento. Nesse caso, os familiares do falecido tomam algumas
precauções. Primeiro, em avisar as pessoas que compareceram ao velório e ao
sepultamento, a realizar a visita no mesmo horário que houve o sepultamento e
levar flores, velas, cruzes de madeira feitas por eles. Há ocasiões em que a
família do falecido faz um café da manhã, o qual é oferecido às pessoas que
retornam da visita de sétimo dia. Caso a família não tenha recursos para fazer
o café, os amigos da família e do falecido contribuem com as despesas.
Durante a visita no cemitério, reza-se para o falecido e para outros
mortos da família que foram sepultados no mesmo local. Como já falei, as
rezas são intercaladas com os benditos numa espécie de missa, as pessoas
choram, conversam, contam casos e também se solidarizam.

D. Geralda
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informou que esse ritual é para garantir o descanso do falecido e a sua
condução para o mundo dos mortos. Prossegue a interlocutora.
Como eu falei, a visita de sétimo dia é pra rezar pela alma da pessoa
que faleceu, senão eles ficam sem sossego e quer voltar de novo.
Você entendeu que é por isso que nós faz a visita? Não pode ficar
sem fazer. Senão eles tudo pode voltar. Porque quem já morreu quer
ter o descanso. A gente faz as orações tudo, tira os benditos e na
hora certa bota lá (sepulta o corpo) e pronto! Aí eles têm o descanso
merecido. (D. Geralda Oliveira de Souza, 45 anos. Entrevista
realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de
2013).

Bandeira e Dantas (2002, p. 224-225) comentam que o culto aos mortos
envolve crenças e ritos que marcam a sua presença na família, através da
memória e das narrativas de seus feitos. Os mortos se transformam em
espíritos e passam a proteger os seus familiares vivos. Dessa maneira, o
velório, a missa de sete dias, as visitas no cemitério sete dias após o
sepultamento, a celebração de finados e o alimento das almas, na Semana
Santa, as quais abordarei, na próxima seção desse capítulo, fazem parte da
continuidade existencial dos mortos, através da memória coletiva dos
moradores.
Os moradores afirmam que sentem a presença dos seus familiares
mortos entre eles. D. Geralda e D. Domingas relataram que, por diversas
ocasiões já viram os seus entes queridos. Para elas, essas visões têm a ver
com avisos, pedidos ou alguma situação na família que precisa ser resolvida.
Os mortos interagem nas decisões familiares e participam da vida dos seus
membros. Esse fenômeno se dá através de sonhos e visões. D. Jucileide, uma
das rezeiras de Santo Reis, comentou, que sentiu a presença da mão de seus
pais falecidos em seu ombro, durante o cântico dos mortos, na ocasião de uma
das noites do Giro das esmolas de Santo Reis, tradição festiva religiosa, sobre
a qual irei discorrer no terceiro capítulo dessa dissertação. Relata à
interlocutora o fato ocorrido em sua casa.
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Na noite do Giro, antigamente, quando ia cantar para morto, acendia uma vela,
mas, agora, mudou. Quando a agente canta, “Deus te salve corpo morto!
venha receber o seu canto!” Nessa hora, eles tudo levanta pra receber o canto.
Eu creio assim, que eles ficam tudo presente. Não sei se é porque a gente fica
tudo impressionado, mas na noite que eles vieram cantar aqui em casa, me
lembro como agora, professor, chega me arrepia. Pode acreditar, eu bem aqui,
em pé, cantando, bem na hora que canta pros falecido. Eu senti uma mão fria
no meu ombro, era pai e mãe. (D. Jucilene Vieira Catula, 33 anos. Mucambo
de Baixo. Entrevista realizada em sua residência, janeiro de 2013).

Machado (1999, p.06) comenta que nas comunidades rurais, no Brasil,
geralmente, há participação dos mortos na vida cotidiana da comunidade,
auxiliando nas tomadas de decisões. Para o autor, “[...] a consciência coletiva
da finitude não pode suportar que os seus membros não sejam reintegrados no
grupo, que todos voltam, pela memória dos vivos, ao seio da comunidade [...].”
Assim, esta construção social da existência de um além-túmulo, elaborado
pelos membros da comunidade, garante à memória, identidade e a
continuidade dos seus falecidos. A seguir, prossigo descrevendo as cerimonias
para os falecidos na Semana Santa e no Dia de Finados.
1.5.2 Semana Santa e Dia de Finados: Rituais e Louvores aos Mortos do
Povoado.
Conforme comentei, acima, pretendo, nesta seção, fazer uma breve
descrição dos rituais e louvores para os mortos que acontecem no dia de
finados, convencionalmente, no dia dois de novembro, e na Semana Santa que
ocorre entre a última semana do mês de março e a primeira semana do mês de
abril, no povoado do Mucambo. Segundo as interlocutoras, D. Adinélia, D.
Eudes, D. Geralda e D. Aurelina, durante esses dois períodos do ano, elas
realizam a alimentação34 das almas, no cemitério do povoado. As rezeiras, em
34

A depender das localidades, regiões ou Estados brasileiros, é possível encontrar algumas
variações a respeito do termo lamento das almas, a saber: “alimento, lamento, encomendação
ou lamentação das almas”. Segundo o pesquisador e folclorista Ulisses Passarelli, há uma
vasta sinonímia refletida no pensamento popular acerca do significado social desta cerimônia
fúnebre. [...] A encomenda e suas variantes falam do objetivo de se encomendar, ou
recomendar as almas, aos cuidados divinos, por meio de preces, no sentido de aliviar-lhes as
penas. Assim, acredita-se que elas alcançarão a luz celeste e o descanso. Passarelli, ainda
comenta [...] As almas são alimentadas por orações, tal como o corpo, a matéria, precisa de
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conjunto com outras mulheres, fazem uso de rezas, benditos cantados, com o
acompanhamento dos sons das matracas 35 e terços pendurados em suas
mãos, usando um véu branco para cobrir as suas cabeças.
O uso do véu, cobrindo suas cabeças ao entrar no cemitério para orar
pelas almas, a conduta de limpar as sepulturas, acender velas e orar no
ambiente concebido como uma extensão de um espaço sagrado, a crença na
existência dessas almas, bem como, de sua proximidade entre vivos, foram
muitos pontos importantes que observei na conversa que tive com as rezeiras.
E, de fato, esses pontos destacados revelam a ocorrência de um processo
educativo, sendo reatualizados todos os anos pelas consecutivas gerações, do
povoado.
Por

delimitação

da

pesquisa,

não

irei,

aqui,

transcorrer

com

profundidade e tampouco detalhar esse ritual, conforme as informações
fornecidas pelas rezeira, contudo, não poderei deixar de salientar que há um
caráter, também, preventivo neste ritual, pois, para as rezeiras, a necessidade
de rezar por aqueles que estão sepultados, bem como, pelas suas almas é
porque, sem dúvidas, um dia elas também estarão sepultadas e suas almas
precisarão de rezas, visitas, missas e lamentos em suas sepulturas, conforme
mostra o relato, abaixo.
[...] Ora, a gente faz tudo com fé, com amor, limpa as sepultura, planta
flor ao redor das carneiras. Eles tudo gosta. Eu sei logo porque eu
sonho quando não vou fazer. Eu e a Dina (D. Adinélia) manda celebrar
as missa, tudinho, porque onde eles estão tudo, agora, nós tudo vai tá
um dia também. Não é? [...] A gente reza pra eles pra um dia os que
tiver vivo rezar por nós também [...] Os meus filhos estão aí de prova. E
eu já disse, aqui, que quando eu morrer quero tudo direitinho como a
comida. Ao mesmo tempo, seus cantares lamentosos evocam um recolhimento reflexivo.
(2007, p. 01). PASSARELLI, Ullisses. Encomendação das almas: um rito em louvor aos
mortos In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São João Del-Rei, v.12,
2007.www.ihgsaojoaodelrei.org.br/.../artigos/ulisses_passarelli/artigo_07.pdf. Acessado em
26 de janeiro de 2013.
35

A matraca é um instrumento musical de ritmo, utilizada no acompanhamento de atos
litúrgicos e, principalmente, fúnebres. No povoado, conforme o relato de D. Aurelina,é um
instrumento musical constituido por duas tabuas quadradas de madeira, aproximadamente, no
tamanho de 4X3 cm, unidas por uma dobradiça, sustentadas por um pedaço de ferro
curvilíneo, sendo que ambas as tábuas ficam uma em frente da outra. A matraca produz um
som, quando sacudida, imitando uma campanhinha.
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gente fez pra painho porque esse que é o certo. (D. Geralda Oliveira de
Souza, 45 anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo
de Baixo. Janeiro de 2013).

Ainda, nesta fala de D. Geralda, é possível pensar que este ritual
fúnebre, no povoado, é um evento marcado tanto pela dimensão espiritual,
onde se reúne o tempo e o espaço, em memória, como na dimensão afetiva,
em que se reúnem a saudade, os laços de parentesco e de afinidade para com
o falecido, assim, como as relações sociais entre os vivos e, entre os vivos e
mortos. Desse modo, a memória social coletiva e a ancestralidade perpassam
todas essas dimensões citada e nelas os processos de aprendizagens,
coletivamente, vividos, sobre os quais venho sinalizando.
Tomando como referência a fala da rezeira, a qual se expressa como
deseja ser sepultada e como sua alma deverá ser homenageada após a morte,
percebe-se que as formas e costumes fúnebres, realizados para aqueles que
partiram, servem como referências para os que estão vivos.
De acordo com D. Adinélia, geralmente, na Semana Santa, ou seja, na
noite de Sexta Feira da Paixão e Sábado da Aleluia, o grupo de mulheres,
liderado pelas interlocutoras, já citadas acima, vão ao cemitério, cantando
versos do canto da Ave Maria, Santa Maria dentre outros do repertório da
Igreja católica, acompanhados pelo som das matracas manuseadas pelas
próprias mulheres do grupo. Esse grupo entoa cânticos, faz preces a fim de
assegurar o descanso eterno dos seus maridos, filhos e outros parentes
falecidos. Durante a entrevista, estas mulheres explicaram que os cânticos,
preces e o ato de acender velas garantem o alimento da alma do morto e,
desse modo, o seu alivio, conforme relato a seguir:
Antigamente, mais isso foi no tempo de meus avós, nós ia tudo de
tocha de pau com querosene para rezar pras almas dos mortos. Nós,
nesse tempo, era criança, mais ia tudo com os mais velhos, não fazia
medo não. Os homens, também, iam, mais só as mulheres que levava
a matraca e fazia as rezas. Acho que os homens só iam pra tomar
conta das mulheres. Dizem que, quando a reza chegava no cemitério,
tinham pessoas que via as almas sair das sepulturas para receber as
rezas e cânticos. Eu já vi muito vulto nos matos, mas não tenho medo
não. Eles não vai fazer o ma.l Se nós ta rezando pra eles? Mas, aqui,
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no mucambo, até hoje, tem gente que vê muita coisa na quaresma. (D.
Adinélia Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua
residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

D. Adinélia informou, ainda, que na Semana Santa, durante à noite, as
pessoas vão vestidas de roupas brancas. As mulheres, geralmente, usam
vestidos, saias compridas, e, outras pessoas, principalmente os homens, vão
para acompanhar as mulheres e aproveitam essa ocasião para beber às
escondidas

enquanto

caminham

para

o

cemitério.

As

mais

velhas

acompanham, em meio às preces, orações penitenciais e choros de saudade
dos seus entes queridos. As crianças e jovens participam junto ao grupo.
Depois da reza, todos retornam para as suas casas, porém, às vezes, alguns
que ficam nos bares que, “corajosamente” ficam abertos nesse dia.
Não houve a possibilidade de acompanhar esses rituais, tanto no
período da quaresma, Semana Santa, como no Dia de Finados, período em
que estive em campo. Entretanto, procurei, através das entrevistas a essas
rezeiras citadas acima, listar alguns aspectos que considerei relevantes sobre
essa tradição fúnebre no povoado. A seguir, apresentarei as redes de
solidariedade formadas pelas rezeiras de Santo de Reis e do Divino que se
reúnem para oferecer ajuda à comunidade.
1.5.3 Redes de Interações e Solidariedades entre as Rezeiras e que se
Expandem para a Comunidade.
Nos próximos capítulos dessa Dissertação, pretendo demonstrar como
as relações de solidariedade e reciprocidade são construídas e reforçadas,
tanto nos Giros das esmolas de Santo Reis como no dia de sua Festa,
conhecida, também, como o Derradeiro Dia, ciclos da Festa de Santo Reis.
Mas, agora, procuro demonstrar como essas relações estão presentes nos
outros setores da vida da comunidade, independente da tradição de Santo
Reis, pois, as relações de solidariedade e reciprocidade, sobre as quais,
dissertarei a seguir, integram os rezeiros (as) e a comunidade como um fator
de construção de suas identidades.
Esta discussão se aplica a atuação das rezeiras em suas práticas
solidárias e de ajuda mútua, a qual é reafirmada, constantemente, em outras
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situações das suas vidas cotidianas. A solidariedade não está apenas nas
festividades religiosas mantidas pelo grupo. Há outras estratégias dos (as)
rezeiras que se relacionam entre si e com a comunidade na criação de redes
de interação e de solidariedade. Essas redes são elaboradas, a partir das
ações realizadas, principalmente pelas mulheres rezeiras. Inicio essa
demonstração com D. Lúcia, conhecida também por Kita e D. Eudes que são
responsáveis pela arrumação da igreja, tanto nos festejos de Santo Reis e do
Divino como em outras festividades do Povoado.
D. Lúcia é agente de saúde e catequista. Ela trabalha com um grupo de
oração das senhoras e desenvolve o trabalho da pastoral com as crianças. D.
Eudes é responsável pela manutenção da igreja, auxilia D. Lúcia no
desempenho de atividades sociais/recreativas, na comunidade. Apresento
alguns fragmentos das muitas conversas que tive com essas lideranças
femininas, durante o momento de organização do Giro, em suas residências e
nos seus locais de trabalho. Seguem os seus relatos.
Eu trabalho, aqui, no povoado, como agente de Saúde e sou muito
feliz por isso. Visito toda a minha quadra, procurando saber de todo
mundo, quem tá doente e precisa ir pra Barreiras e quem não tomou
os remédios todos. [...] Eu, agora, estou na catequese, também, e
ajudo na igreja e no Reis. Faço parte da pastoral da criança, trabalho
com a Josina lá do Mucambo de Cima porque a Maura (Amigas da
Igreja) não quer ajudar, ela diz que é trabalho demais. Mas, mesmo
assim, faço a festa da Páscoa para as crianças, aqui. No arraial, no
Natal, faço a festinha na Igreja, com brinquedo pras crianças que eu
saio pedindo pra quem pode ajudar, não fica ninguém sem receber.
Viu, quem dá, dá, e pronto! Eu, ainda, cuido de minha mãe que tá
doente. (Dona Maria Lúcia, Mucambo de Baixo. Entrevista realizada,
em sua residência. Janeiro de 2013).

[...] Tipo assim! Primeiramente, é eu e a Maria Lúcia que fica
responsável pela Igreja, sempre foi assim, porque nós estava com o
grupo, aí tinha muita confusão. Mas aí uns casaram, outros foram
embora, daqui, do povoado, outros saíram, mudaram de lado,
abandonaram (pausa). Brigaram porque tem disso né? Nem sempre
o que é certo pra um não é pra outro. Então, só ficou a gente mesmo,
eu, aqui, e as meninas. [...] Eu nasci, aqui, no Mucambo, e te digo
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que, aqui, já foi bom! Aqui, na frente da igreja, tinha barraquinha, o
povo vendia na quermesse, matinê, era tão bom naquele tempo! A
gente fazia as festa, eu tinha uns doze pra quinze anos, era tudo
organizadinho. Hoje, ainda, a gente faz, ajuda no que pode, aqui, na
igreja, presta conselho, junta pra fazer cesta do dia das mães, cesta
de natal pra quem não tem as coisas pra na noite da ceia. Nessas
coisas aí, é a Lucia, é a que faz mais. Mas não é mais a mesma
coisa como naquele tempo, porque antes, naquele tempo, o povo era
assim pra mim, mas unido do que hoje. Hoje, eles são, mas não é
como antes. (Dona Eudes Vieira dos Santos. Mucambo de Baixo.
Entrevista realizada, na igreja. Janeiro de 2013).

Destaco também, nesse conjunto de reciprocidades e solidariedades, as
trocas de favores, de gêneros alimentícios entre muitos moradores, os
programas sociais em que estão inseridos e os laços de parentesco
evidenciados no relato de D. Ivone. E, mais adiante, as ações criadas por D.
Dina em fazer uma encenação de figuras nativas da comunidade, expondo os
seus problemas, dramas de cunho esclarecedor e educativo para as crianças e
os adultos.
Desde pequena que é assim. No tempo que pai mexia com a roça e
com a farinha, ele distribuía feijão pra todo mundo daqui, pra não
perder. Porque também tinha isso, a gente não sabia botar no litro.
Era rapadura, farinha, milho... A gente nunca passou fome, de
verdade. Você está vendo? Se procurar saber, aqui, todo mundo cria
galinha, porco, tem um pedaço de terra. Se vai comprar fiado, o
homem lá vende.

Aqui, a gente não fica desunido não. Tem as

confusões, mas depois agente ajeita. [...] Todo mundo tem sua
aposentadoria, seu bolsa família e o resto, a gente se ajuda. Pega na
casa de um, de outro, dos parentes da gente, porque tem gente que
não gosta que fale, mas, aqui, dentro, todo mundo, aqui, é parente
um do outro. (D. Ivone Catula, 36 anos. Entrevista realizada em sua
residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).
Aqui na comunidade, nós tudo ajuda os que precisam. Tem vez que
sobra feijão, arroz, macarrão, carne, que não deu pra fazer na festa
do Divino. Quando a contribuição é muita e sobram às coisas a gente
faz uma lista e distribui pras pessoas que mais necessita daquela
comida. [...] Eu e a Kita (D. Lúcia) já fizemos teatro, lá na escola do
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Paulo (A interlocutora se refere ao PETI e ao coordenador) com os
casos daqui do povoado. Teve uma vez que eu fiz uma bêbada que
morava, aqui, e a Kita era a filha dela que fazia de tudo pra tirar ela
do vício. [...] Aqui tem muito disso viu? Foi na festa do dia das mães.
As pessoas gostaram, depois teve a palestra. Já teve, também, do
Natal, que a gente junto com os políticos e fez distribuição de
brinquedo pra as crianças, na Igreja. (D. Adinélia Catula dos Santos,
46 anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de
Baixo. Dezembro de 2012).

Tanto no relato de D. Ivone como na experiência vivida por D. Adinélia
há destaque para ações que denotam a organização de sobrevivência e
autonomia entre os moradores. Ser parente, na comunidade, apesar de não ser
um fato que todos gostem de comentar, segundo Ivone, auxilia na rede dessas
estratégias

de

sobrevivência

entre

eles.

Criar

uma

mensagem

de

conscientização, diante de uma realidade que incomoda a comunidade e que
precisa ser alertada, também, compreende uma prática dessa rede social
comunitária.
Gusmão, (1994, p. 82); Baiocchi, (1999, p. 41) comentam que, nas
comunidades rurais negras, o uso dessas estratégias, costumes e políticas
compreendem saberes herdados, uma história comum vivida por todos, laços
familiares e relações de trocas, fortalecidas via tradições festivas e religiosas
dessas comunidades. Esses costumes circulam na comunidade pela vivência
diária, na palavra pronunciada, além dos momentos das Festas e rituais,
consolidando o processo de constituição do grupo rural, etnicamente
diferenciado.
Os moradores do Mucambo se organizam para resolver os seus
problemas cotidianos ao mesmo tempo em que constroem suas identidades
como uma comunidade rural negra. Mas, essa identidade só pode ser definida
por uma autoatribuição dos próprios moradores, diante de si mesmos em
relação aos outros que são de fora. “A etnicidade refere-se aos aspectos das
relações entre grupos que consideram a si próprios e são, também, por outros
considerados como distintos.” (O’DWYER, 2002, p. 60).
Portanto, não se trata apenas dos laços de parentesco, da religiosidade
compartilhada ou das histórias comuns dos moradores que definem essa
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identidade étnica, mas também, o sentimento de pertença, entre eles e seus
grupos, bem como a forma como resolvem as suas dificuldades. No interior da
comunidade, a cooperação, solidariedade, vivências compartilhadas, valores
culturais, sociais e religiosos próprios do grupo são expressos, estabelecendo
os limites que diferenciam o grupo dos demais, ao mesmo tempo em que
garante a sua sobrevivência.

(O’DWYER, 2002, p. 256). Sendo assim, a

tradição festiva religiosa de Santo Reis favorece esses laços de solidariedade,
nos quais a oralidade, aprendizagens e relações de sociabilidade predominam
e, com isso, se constroem a identidade étnica do povoado.
Procurei, ao longo deste extenso capítulo, demonstrar alguns elementos
que caracterizam o povoado do Mucambo e seus habitantes, com práticas
comuns e específicas, por meio das quais compartilham valores culturais,
sociais, religiosos próprios e como um grupo diferenciado que estabelece suas
fronteiras pelos seus costumes e visões de mundo. Observei e tentei
demonstrar que os seus habitantes não se enquadram em um isolamento
geográfico e cultural, uma vez que há contatos diários e constantes com as
circunvizinhanças como, Barreiras, São Desidério e Luís Eduardo. Nesta
perspectiva, concordo com Leite, (2000, p. 12-13) quando se refere às
comunidades negras rurais, quilombolas ou remanescentes de quilombos,
afirmando não ser possível pensar essas comunidades “como grupos parados
no tempo”.
Acredito que essa descrição etnográfica do povoado foi considerada
prudente para aos fins que proponho, nos próximos capítulos, os quais
consistem em discutir a tradição festiva religiosa de Santo Reis e, sobretudo,
apresentar, por meio da escrita etnográfica, o modo como os seus moradores
vivem e pensam o mundo, suas tensões e conflitos e a maneira pela qual se
organizam para resolver seus dilemas e problemas, principalmente, hoje, frente
a negação da população quanto a autotitulação como quilombolas, questão já
discutidas.
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CAPÍTULO 2
A ORGANIZAÇÃO DOS (AS) REZEIROS (AS)
PARA O GIRO DAS ESMOLAS DE SANTO REIS:
MEMÓRIA, RELAÇÕES SOCIAIS RELIGIOSAS E IDENTIDADE ÉTNICA.
______________________________________________________________________

104

2.1 Questões Introdutórias para a Organização do Giro das Esmolas de
Santo Reis. “Apanha folha por folha, Tata mirô.”
Neste capítulo, descrevo a organização do Giro das esmolas de Santo
Reis, com base na coleta dos dados da terceira entrada em campo da
pesquisa, iniciada em dezembro de 2012, cujo término se deu em fevereiro de
2013. Para dar conta dessa descrição, faço uma breve discussão do
surgimento dessa tradição, no povoado, com base nos relatos dos membros da
família Catula, utilizando como recurso, a história oral Portelli, (1997). Em
seguida, descrevo como os rezeiros (as) se organizam para iniciar o Giro das
esmolas, com base nas leituras de Brandão, (1981, 1989).
Procuro dar ênfase aos conflitos e consensos das lideranças femininas
no grupo, as relações simbólicas, econômicas e sociais, aliadas ao
recebimento da esmola e ao custeio da Festa. Demonstro, nos relatos dos (as)
rezeiros (as), as tensões que surgem na divisão do trabalho. Em seguida,
apresento a posição social dos integrantes com os seus conhecimentos
específicos e como elas são assumidas no Giro das esmolas.
2.1.1 A Folia de Santo Reis: Memória, Identidade e Resistência de uma
Herança Familiar.
A minha intenção, neste subcapítulo, não é a reconstrução histórica da
família Catula36, pois, para esse objetivo, seria necessário dispor de outros
investimentos e um maior período em campo no rumo da investigação.
Portanto, passei a dar enfoque ao entendimento de como a tradição festiva
religiosa de Santo Reis foi transmitida “de boca em boca” pelos antepassados
da família Catula. Para isso, foi necessário ouvir relatos dos membros dessa
família, os quais apresentam diferentes abordagens no tempo histórico, mas
que, em conjunto, forneceram dados relevantes sobre a luta e resistência de
como vem mantendo a tradição.

Uma possível interpretação para a etimologia do nome Catula seria um “aportuguesamento”
do termo linguístico de origem Banto de designação Quimbundo (Katulá) que, nas
comunidades de terreiros da nação Banto, significa cortar ou aparar. Ver: CASTRO, Yeda
Pessoa de. Falares Africanos na Bahia. 2ª Edição Salvador-Bahia. Academia Brasileira de
Letras \ Top Books editora. 2003.
36
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No começo da investigação, procurei ter acesso às histórias orais dos
membros da família Catula sobre a origem desta tradição, porém, encontrei
algumas dificuldades, nessa caminhada, pelas memórias familiares porque as
versões sobre a origem da tradição de Santo Reis, relatadas pelos
interlocutores entrevistados, eram imprecisas. Além disso, alguns membros
aparentavam indispostos em relembrar essas histórias e quando narravam, era
de maneira desinteressada.
Alguns membros dessa família forneceram histórias transmitidas pelos
seus antigos familiares, aliadas as suas lembranças de quando começaram
acompanhar a tradição, ainda, quando crianças até os dias atuais. Nesse
sentido, os seus relatos eram de forma fragmentada, dificultando uma melhor
compreensão da origem dessa tradição no povoado, sendo necessário marcar
outros encontros para poder compará-los, como o caso de D. Jucilene Vieira
Catula em que foram necessários três encontros em sua residência. Primeiro,
dada à dificuldade em convencê-la que o meu interesse em entrevistá-la não
se tratava de nada sobre os dilemas da questão quilombola, atualmente, vivida
pelos moradores do povoado, questão já abordada no capítulo anterior e,
segundo, devido a minha dificuldade em compreender os dados fornecidos
pela interlocutora, pois as suas versões eram inconclusas.
O primeiro a contribuir, fornecendo informações sobre a origem da
tradição de Santo Reis, foi o Sr. Vanderlei de Oliveira Vieira Catula, primo do
Sr. Luciano e irmão de D. Adinélia e D. Jucilene. O Sr. Vanderlei nasceu na
localidade de Serra Talhada, mas, atualmente, mora em Luís Eduardo
Magalhães – BA. Ele participa dos festejos de Santo Reis desde criança. O
meu primeiro e único contanto com esse membro da família Catula ocorreu na
residência dos pais falecidos do Sr. Luciano, na localidade da Serra Talhada,
durante a reza da Festa de Santo Reis, dia 06 de janeiro de 2013. Sobre essa
reza, irei descrever com maiores detalhes no quarto capítulo dessa
dissertação.
Esse interlocutor informou que a dona do Reis era a sua bisavó, D.
Maria Querina da Conceição Catula, mãe de D. Nelcina, sua avó, e do seu tio
Otávio, pai do Sr. Luciano. Vanderlei, ainda, relatou que D. Maria Querina, sua
bisavó, tinha um irmão que acompanhava o Reis, chamado Francisco da
Conceição Catula que era o avô de D. Adinélia, conhecida como Dina. Com a
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morte desta primeira geração de guardiões da Festa no Mucambo, ficaram os
filhos de sua bisavó, D. Nelcina Catula, da sua avó e do irmão dela, Otávio, pai
de Luciano. Com a morte de sua avó, D. Nelcina o seu irmão, o Sr. Otávio,
continuou mantendo a tradição e, ao falecer, os seus filhos deram continuidade
à tradição. Hoje, o Sr. Luciano da Silva Conceição, morador na localidade de
Serra Talhada, é o atual dono da Festa, assumindo a tradição até os dias
atuais.
A seguir, apresento alguns trechos da entrevista que realizei com o Sr.
Vanderlei, durante a qual descreve a transmissão da tradição de Santo Reis
por gerações. De início comenta o Sr. Vanderlei.
A dona do Reis era a minha bisavó Maria. A Maria Catula que era a
mãe do tio Otávio e de minha avó, a Nelcina. O povo diz que ela saía
com o seu irmão, o Francisco Catula, que era o avô da Dina (D.
Adinélia), Depois que ela morreu, ficou minha vó Nelcina de Oliveira
Catula, saindo com o tio Otávio, o pai de Luciano. Eles eram irmãos.
Agora, quando minha avó morreu, só ficou tio Otávio que começou a
fazer a festa, aqui, na Serra Talhada. Porque, de primeiro, não era,
aqu,i era lá, em casa, no Mucambo de Baixo, numa casinha
pequenininha, se você for lá você vai vê. [...] ela que era a dona do
Reis. (Sr.Vanderlei de Oliveira Catula, 36 anos. Entrevista realizada
na Festa de Santo Reis. Janeiro de 2013).

O Sr. Vanderlei não soube fornecer uma data específica, mas acredita
que a tradição de Santo Reis é muito antiga no povoado. Ele relembra que,
com a morte do Sr. Pedro, pai de sua bisavó, D. Maria Catula e do Sr.
Francisco, pai da Adinélia, houve uma expansão da família pela localidade da
Serra Talhada. Com o desdobramento da família, muitas casas foram
construídas nessa localidade e, em outras, como por exemplo, no Mucambo de
Baixo, para garantir abrigo a todos. Relata o Sr. Vanderlei.
Esse Reis aí já tem mais de cento e tanto anos. [...] Agora, eu não sei
como esse Reis começou porque tinha o pai de minha bisavó, o
Pedro né? Aí, dizem que ele começou a sair pra brincar quando veio
morar, aqui. E a minha bisavó e o Francisco, irmão dela, foi dando
continuidade com ele, pronto! quando ele faleceu, ela ficou, eu já
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conheci o Reis com minha bisavó. Eu não sei explicar como surgiu a
tradição, quem sabia já morreu. O que eu sei é que me contaram que
era bem, aqui, numa casa de palha que começou, depois da morte do
pai dela. Dizem que ela fez uma casinha de palha pra ela morar,
depois derrubou e fez junto com o pessoal que chegou depois pra
aqui. Aí foi todo mundo se espalhando por aqui. O tio Otávio, aqui,
minha mãe, ali, com minha... o avó e o pai da Dina (D. Adinélia) que
botou depois. Então, a reza era aqui. Tudo Serra talhada pra esse
mundo todo do Mucambo. (Sr.Vanderlei de Oliveira Vieira Catula, 36
anos. Entrevista realizada na Festa de Santo Reis na Serra Talhada.
Janeiro de 2013).

Perguntei de onde vieram os pais de seus bisavôs e como eles
chegaram nesta região. No seu relato, ele relembra, de maneira vaga, o que
lhe contaram sobre o pai da sua bisavó, D. Maria Querina da Conceição
Catula, que se chamava Pedro, vindo do povoado da Ribeira, nas proximidades
da cidade de Baianópolis/BA, a 65 km da cidade de Barreiras, para trazer o
gado em busca de pasto. Segundo o interlocutor, nesse tempo, não havia
moradores na localidade de Serra Talhada, e que só depois passou a ser
habitada, primeiro, pelo Sr. Pedro, em seguida por outras pessoas que foram
se apropriando destas terras.
Agora, pra saber como eles tudo trouxeram a tradição, eu não sei
explicar porque, aí, só quem sabe explicar isso, aí, já morreu. Na
verdade, o pai da minha bisavó... veio pra cá da ribeira pro lado, pra
quem vai para Baianópolis, aí por dentro. Aqui, tinha uma árvore de
nome Mucambo. O nome da árvore era Mucambo. O povo que
chegou botou assim. Era uma árvore grandona que ficava ali, mais ou
menos, ali, do lado... aonde tem a igreja, agora, do Mucambo. Aqui,
naquela época, era tudo mato, não tinha casa. Era só um bocado de
pé de árvore. Aí eles atravessaram o rio no animal, uns dizem que foi
fugido, mas eu não sei. Não tinha ponte ainda, pra você vê que é
muito tempo. (A ponte Tertuliano de Souza que dá acesso ao
povoado) aí surgiu esse nome, Mucambo. O povo que botou esse
nome. Aí, foi botando gente, botando gente, fazendo casa. [...] Isso é
coisa de muito tempo, a gente tinha terra até a Gameleira. E hoje, tá
aí, todo mundo espalhado com a tradição. (Sr.Vanderlei de Oliveira
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Vieira Catula, 36 anos. Entrevista realizada na Festa de Santo Reis
na Serra Talhada. Janeiro de 2013).

Em seu relato, nota-se uma forte relação de parentesco e solidariedade,
a partir do primeiro tronco familiar dessa localidade, o Sr. Pedro, que depois
dele todos começaram a construir as suas casas, nessa localidade, se
expandindo para as demais localidades. Conforme Macedo, (2008, p. 46) “As
histórias das populações negras rurais demonstram uma relação muito forte
com o parentesco e com a terra onde nasceram, criaram e vivem.” Procurei
saber mais sobre o povoamento de Serra Talhada, mas o interlocutor não
soube fornecer maiores informações.
Como o pessoal chegou, aqui, pra morar, eu não sei lhe contar direito, porque
como eu já te falei, aí tinha que ser com o tio Otávio, o pessoal mais antigo,
daqui, do Mucambo. Porque cada um conta de um jeito. Um outro, também,
que podia lhe contar direitinho era o pai da Dina (Adinélia), mas já morreu
também. Minha avó contava que o pai da bisavó dela foi vindo, vindo pra, aqui,
com o gado e acabou ficando, aqui. Depois que foi botando gente, botando
gente pra morar. [...] Pra você vê! Quem tinha mais terra, aqui, eram os
Catulas! Hoje, não tem tanto assim, porque naquele tempo eles deixaram os
outro povo tudo aí tomar, era muita terra. Tinha uns que, assim que casavam,
se juntavam, tinha que construir casa, aí dava aquele pedaço ali de terra, aí
fazia, mas tudo junto e, também, eles não tinham condição de cercar toda a
terra. Muita gente vendeu suas terras pra gente de fora porque não tinha como
cuidar. Eu tenho a minha, aqui, mas moro em Luís Eduardo. Olhe!
Antigamente, todo mundo morava, aqui, na Serra Talhada, tinha uns pro
Mucambo de Baixo, perto lá da Igreja, tinha, também, os Vieira que era outra
família, daqui, mas, ficava lá pro Mucambo de Cima que depois misturou tudo,
mas todo mundo começou, aqui. Tinha o Francisco Catula que era irmão de
minha bisavó, D. Maria Catula. Ela era a avó de Adinélia, a casa deles ficava
tudo perto. É por isso que eu digo que a família maior, aqui, no Mucambo, é a
família Catula. Eu sou Vanderlei de Oliveira Vieira Catula, tenho a parte dos
Catula e dos Vieira, sou primo do Luciano. No todo, somos nove irmãos. Muita
gente, daqui, da família não sabe dessa história aí. É por isso que eu digo que
o Reis é de nossa família. Agora, é que o povo esqueceu de tudo, mas eu me
lembro, era todo mundo unido. Nós fazia as festa de tudo, tinha o Samba de
São Gonçalo, nós já tinha o samba de Santo Antônio na casa da Maria (Maria
da Cruz, moradora do Mucambo de Cima), lá, ainda tem! Não é mais como
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antigamente, mas ela, ainda, faz. Eu sabia até como eles fizeram o primeiro
bumba, como foi a madeira que eles pegaram pra fazer, não era do tamanho
desse que nós tem, aqui, não, porque esse bumba aí não é o nosso, o nosso
está guardado lá dentro. Se você tivesse puxado essa história com o velho
Otávio, ele iria de contar tudinho de como começou. Minha avó contou que eles
saiam tudinho pra cantar Reis. (Sr.Vanderlei de Oliveira Vieira Catula, 36 anos.
Entrevista realizada na Festa de Santo Reis na Serra Talhada. Janeiro de
2013).

Temos, aqui, no relato do interlocutor, evidencias de uma organização
social dessa localidade e, por conseguinte do povoado, baseada na
apropriação de terras e parentesco. Esse detalhe fez lembrar a análise feita por
Messeder e Martins em Rio de Contas, quanto à formação histórica e social
dessa comunidade. “A terra é referência do parentesco”. ‘Se é do bolo é
parente’, dizem os nativos. (MESSEDER E MARTINS, 1991, p. 42). Em
detalhes, o Sr. Vanderlei Catula sinaliza evidencias de um processo de
apropriação de terras por pessoas que vinham de fora para morar no povoado
do Mucambo, questão já investigada por Souza, (2011, p. 44), mas que merece
melhores investidas, porém, atentei, nesse percurso, em demonstrar, de
maneira parcial, como a tradição foi elaborada no povoado por este tronco
familiar.
A minha aproximação com as histórias orais sobre a origem da tradição
no povoado me pareceu um dos momentos mais difíceis na trajetória da
pesquisa. Mesmo com a parceria que mantive, durante todas as entrevistas e,
conversas informais com os membros da família que mantém a tradição de
Santo Reis, havia muitos desencontros e divergências nos seus relatos orais.
As questões abordadas ficavam sempre nas “entrelinhas”, mas essas
dificuldades se configuram em um dos aspectos da metodologia da história
oral, nas entrelinhas, como afirma Portelli, (1997, p. 34), “[...] a informação mais
preciosa pode estar no que os informantes escondem e no fato que os fizeram
esconder mais do que no que eles contaram”.
Nessas circunstâncias, tive que fazer vários encontros com os membros
dessa família, com o auxilio de alguns documentos como: carteira de
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identidade, registros de nascimentos37 e fotografias antigas dos seus falecidos
para um melhor entendimento sobre sua formação familiar. Quando se trata da
história oral, o método de investigação não é apenas um único encontro ou
simplesmente um conjunto de informações documentais e relatos orais, é
importante olhar para o que está nas falas, no corpo, nos silêncios e na face
dos entrevistados Portelli, (1997, p. 33).
Depois de encontrar com seu Vanderlei, ele me orientou a procurar a
sua irmã, Jucilene Vieira, em sua residência, no Mucambo de Baixo. Ela trouxe
outras informações, que a Festa foi trazida pelos seus antepassados, seus
tataravôs paternos e maternos quando vieram de outras regiões para morar no
Mucambo, sendo continuada pelas gerações posteriores. Em posse de um
registro de nascimento, ela conta como foi passada a tradição de Santo Reis.
Essa festa que estão fazendo, agora, era na minha casa, aqui,
(Mucambo de Baixo). Era minha mãe com a minha vó, Nelcina, que
festejava. Minha avó, Nelcina, era filha legitima da Maria Querina da
Conceição Catula. Dizem que eram tudo negro. Eu acho que tem
haver com esse negócio de quilombolas, aí, que o povo está falando,
aqui, no Mucambo, agora. Depois que minha vó, a Nelcina, morreu, a
minha mãe se desalentou, (entristeceu), ficou sem fazer o Reis.
Dizem que ela disse que não ia fazer mais. Só que aí, nós meteu o
pau, [...] Aí eu disse: Mãe, nós não vamos parar não. Ajudamos ela a
fazer novamente. Foi assim desse jeito, aí [...] Pra você vê, professor.
Antigamente, a nossa lapinha, aqui, era enfeitada de toalha, tinha flor,
os bichinhos, tudo feito de barro, tudo feito pela gente da família.
Tudo dela nós ainda tem. Tem esses santinhos, aqui, os burrinho o
terço. Eu guardo tudo. (a interlocutora mostrou os santos da lapinha)
[...] Aí, depois que a minha mãe caiu doente, ela insistia dizendo: 37

A propósito dos documentos da família Catula, aos quais tive acesso, durante a pesquisa, se
encontram, em anexo, o registro de nascimento e cópia da carteira de aposentadoria de D.
Nelcina da Conceição de Oliveira, avó de D. Jucilene Vieira Catula e Vanderlei Vieira Catula e,
o cartão de atendimento médico da Fundação Hospitalar do Distrito Federal da bisavó deles, D.
Maria Catula da Conceição, cuja data de nascimento consta de 25 de março de 1919. O que
chama atenção nesse documento é o termo Mucama, inserido no seu sobrenome. Perguntei à
interlocutora sobre esse nome no documento de sua bisavó, mas a mesma afirmou de maneira
imprecisa que, no povoado, no tempo de sua bisavó, as mulheres que produziam mais leite
materno davam de mamar os bebês das mães que não produziam leite suficiente, por isso,
eram chamadas de Mucamas. A outra justificativa dada pela interlocutora para esse termo era
que sua bisavó foi uma grande parteira, na comunidade, assim como muitas outras mulheres
na comunidade.
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Continuem rezando aqui! Só que aí depois, quando a minha mãe
faleceu, aí sim, nós não rezou mais. No caso, tem mais de cinco anos
que nós não reza mais, depois que minha mãe faleceu, foi aí que os
pais de Luciano, o tio Otávio e a mulher dele, D. Generosa, tomaram
conta. Aí o Reis foi pra Serra Talhada, novamente. (D. Jucilene
Vieira, 33 anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo
de Baixo. Janeiro de 2013).

Abaixo, apresento, no centro da foto, a avó do Sr. Vanderlei e D.
Jucilene, em sua casa, na Festa de Santo Reis.

Foto 13- No centro, a avó de Vanderlei e Jucilene, D. Nelcina da Conceição Oliveira, na
Festa de Santo Reis, em sua residência, localidade do Mucambo de Baixo. Foto cedida e
autorizada para divulgação por Jucileide Vieira Catula. Mucambo de Baixo. Pesquisa de
campo, realizada em Janeiro de 2013.

Atualmente, a tradição festiva religiosa de Santo Reis é preservada
pelos membros da família do Sr. Otávio e de D. Generosa, estes já falecidos. O
Sr. Luciano, em companhia de seus irmãos e primos, garante a sua
continuidade a pedido de seu, pai antes de falecer. Na entrevista, o Sr. Luciano
relatou que ele e os irmãos não dariam mais continuidade à tradição em
decorrência da tristeza pela perda do seu pai, porém o seu pai se apresentou
em sonho para ele e sua irmã, D. Geralda, pedindo-lhes que não deixasse a
tradição morrer. Desse modo, eles cumpriram o pedido do seu pai, dando
continuidade à tradição.

Passo, agora, a apresentar alguns trechos da

entrevista com o Sr. Luciano e D. Geralda, filhos do falecido Sr. Otávio. Ambos
os trechos impregnados de emoção e saudade.
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[...] Essas tralhas aí (a tradição), foram o povo antigo que trouxe tudo.
Meu pai falou que foi os avós dele que fazia tudo, saindo com os
amigos com o Reis, aqui, no Mucambo, por esse mundo aí. E uns já
até faleceu e ficou outros, nascido no Mucambo pra fazer o Reis. Era
todo mundo criado, aqui, no Mucambo mermo. É o Reis que dá força,
moço, pra nós poder viver e dá alegria em tudo, daqui. [...] Quando o
meu pai estava doente mermo, ele sabia que ia morrer, então, chamou
eu e mandou ir na casa da Geralda e chamar o meu irmão, o Osvaldo,
também, pra dizer que não parasse o Reisado. Depois que ele morreu,
não teve mais, por causa da lembrança dele. Era muito triste. E a gente
não queria mexer nisso mais não, aí, eu sonhei. Foi uma coisa assim...
(pausa). Eu não estava dormindo, mas era como se estivesse
acordado. E vi. Ele chegou, assim, pra mim, e disse: Meu filho, não
pare o Reis! Eu estava sozinho, ali, pro quarto, não fiquei com medo
não. Quando isso aconteceu, já era perto de janeiro. A Geralda, lá
embaixo, (na sua casa, no Mucambo de Baixo), também, viu o pai dizer
a ela. Não foi sonho não. Ela viu o vento bater no pano e ele dizer
assim: minha filha, não pare de fazer o Reis! Vocês continua sempre
como eu estava fazendo, continua direto! (Sr. Luciano da Silva
Conceição, 41 anos. Entrevista realizada, em sua residência, na Serra
Talhada. Janeiro de 2013).
Eu sou a filha mais velha do Velho Otávio, o Luciano mais o Osvaldo
é o mais novo do que eu [...] então, agente vai afundar com esse
reisado. Agente não vai deixar acabar! Quando não tinha quem tocar,
eu, aqui, batia o reisado com o bumba, com o meu pai. [...] Eu vou te
dizer, aqui, agora, o pessoal estava dizendo pra fazer o reisado
depois da morte de painho, Eu disse que eu não cantava o Reis sem
painho, porque sempre foi assim, nós tudo junto. Aí, depois fui pro
quarto. Quando estava dormindo, eu vi meu pai, sentado na
cabeceira da cama, todo alvinho, do lado do meu marido. Aí ele
disse: minha filha! Aí eu disse: diga logo pai! O pessoal, aqui, em
casa sabe que eu vejo as coisas. Eles não acredita, mas foi o meu
pai que estava lá no quarto. Aí ele falou: minha filha, não deixe morrer
o Reisado, que eu não quero. Então, a gente fez o que ele pediu. Nós
saiu e foi muito bonito. Que ano bom! Muita fartura e tudo! Minha voz
estava dez. Parecia que ele estava comigo. (D. Geralda Oliveira de
Souza, 45 anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo
de Baixo. Janeiro de 2013).
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O Sr. Luciano é identificado como o dono da Festa, cargo herdado de
seu pai, o Sr. Otávio. O Sr. Luciano comentou que ele, seus irmãos e sua
prima, D. Adinélia Catula dos Santos, têm muitas visões e sonhos com os seus
parentes falecidos, principalmente com aqueles que eram antigos (as) rezeiros
(as) de Santo Reis, como seu pai e sua a mãe. Esses familiares relataram que,
quando ocorrem atrasos para o início do ciclo do Giro das esmolas de Santo
Reis ou até algum risco de não ser realizada a Festa, eles sonham com os
seus falecidos, cobrando essa realização, pois o espírito desses familiares
falecidos está sempre presente na vida deles. D. Adinélia Catula comenta que
após a concretização de uma missa, em homenagem ao Santo Reis e aos
falecidos da família Catula, tanto ela como o Sr. Luciano sonharam com o Sr.
Otávio, D. Generosa e com a irmã, também, já falecida, dentro da Igreja do
povoado. Para essa interlocutora, esses falecidos ficaram satisfeitos com a
realização da missa de Santo Reis. Relata D. Adinélia.
Pra você vê como os falecido tá tudo perto de nós! Teve um ano
mesmo que não ia ter o Reis. Nós estava tudo fraco, foi logo depois
que os pais de Luciano faleceram. Estava todo mundo triste. Ninguém
queria pegar no Reis pra fazer. Não ia ter a Festa de Santo Reis e nem
a missa de Santo Reis. Aí, eu gastei muito e nós correu atrás, porque
tinha a missa do dia vinte e cinco que todo mundo sabe que é do
Menino Jesus né? Mas não ia ter a missa de Santo Reis, que era no
dia seis. Aí, eu juntei. Nós conseguiu tudo, o dinheiro, saímos pedido
nas casas dos conhecidos dos mais chegados da família, é claro né?
Convidei todo mundo da família porque os donos do reisado já partiram
deste mundo para o outro e só têm, aqui, nós. Coloquei o nome de
todos falecidos na missa, o nome de Joaquina, Januário, Maria,
Leonardo, o pessoal de Otávio tudo. Mãe. Todos eles que era reisado e
que já partiram, tudo botei na missa, importante é que de todo jeito a
gente homenageia eles. Só pra você ter uma ideia do que eu estou te
falando, nesse mesmo ano, no dia da Festa, o Luciano me chamou lá
no fundo da casa dele, bem perto da casa do velho Otávio, encostado
na paredinha e me disse: “Dina, essa noite eu sonhei com o Painho e
mainha e a Lúcia sentado, na Igreja, assistindo a missa”. Que quando
ele chegou na igreja, a missa estava começando, então, ele viu os pais
dele com a irmã! Chega me arrepia toda! Porque eu sonhei, também, e
se a gente sonha, é sinal que eles tudo gostou, porque se a missa era
pra Santo Reis, a homenagem também era pra eles, e estão felizes
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com tudo que nós fez.

(D. Adinélia Catula dos Santos, 46 anos.

Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo.
Dezembro de 2013).

Sobre essa ocorrência dos sonhos dos membros da família Catula com
os antigos rezeiros, falecidos, da Festa de Santo Reis, o sociólogo, Valdélio
Santos Silva, quando estudou a feitiçaria e o poder nos quilombos de Rio das
Rãs em Mangal/Barro Vermelho, ambas as comunidades situadas na região do
Médio São Francisco do Oeste da Bahia, percebeu que determinadas tradições
religiosas, praticadas nessas duas comunidades, são, também, influenciadas
pelos falecidos da comunidade. Na sua análise, ele exemplifica “o caso, da
Marujada e da Roda de São Gonçalo, adotados como rituais para apaziguar os
espíritos dos quilombolas falecidos, que atormentam os seus parentes vivos”
(SILVA, 2010, p. 286). O pesquisador justifica, afirmando que “os quilombolas
acreditam que devem compromissos morais aos seus mortos, eles se sentem
no dever de cumprir as promessas que os falecidos não pagaram quando
estavam vivos” (SILVA, 2010, p. 286).
No Mucambo, sobre o caso do sonho dos irmãos, Sr. Luciano e D.
Geralda e de sua prima D. Adinélia com o pai e outros familiares, percebo que
ocorre um compromisso entre eles em cumprir os pedidos desses falecidos
com a realização da Festa de Santo Reis. Desse modo, a concretização da
Festa é também uma forma de manter os espíritos dos falecidos felizes e
satisfeitos pelo pedido atendido. Conforme os relatos do Sr. Luciano e D.
Geralda, os seus pais, mesmo falecidos, se mantêm próximos da família,
através de sonhos e aparições de avisos, precauções, principalmente nos
períodos dos meses que antecedem o Giro das esmolas de Santo Reis. Para
eles, a função dessa presença é, também, uma forma de proteger e ajudar a
família.
As histórias, narradas pelos membros da família Catula, sobre a origem
desta tradição, foram relembradas de diferentes formas, permitindo fazer
comparações com outros relatos e a possibilidade de confrontá-los com alguns
documentos disponibilizados pela família. Os membros da família Catula, a
cada encontro, sempre contavam as narrativas de um jeito diferente, pois
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sabemos que é impossível obter do narrador um relato definitivo sobre a sua
história ou história do seu grupo Portelli, (1997, p. 46).
As histórias orais forneceram subsídios para perceber a resistência dos
membros da família Catula em manter a Folia de Santo Reis. Vale pontuar que,
uma vez, relembrando as histórias dos seus antepassados, os interlocutores
puderam refletir sobre a resistência do grupo em manter a tradição, na
atualidade. Contudo, com as diversas formas de como a Folia de Reis foi
conduzida pelos antepassados e, hoje, pelos rezeiros (as), é possível perceber
a continuidade de uma identidade coletiva reafirmada com os familiares, na
resistência pela continuidade da Festa.

Foto 14- Os irmãos, Sr. Osvaldo à direita com o bumba e Sr. Luciano, o atual dono do
Santo Reis à esquerda com o tambor. Ambos os instrumentos são herança de seu pai,
Sr. Otávio. Localidade da Serra Talhada- Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Vidal).

2.2 A Organização Social, na Preparação do Giro das Esmolas de Santo
Reis: Consensos e Conflitos nas Divisões dos Fazeres.
O Giro das esmolas de Santo Reis compreende o período em que os
rezeiros (as) fazem caminhadas pelas localidades do povoado do Mucambo,
recolhendo donativos em forma de dinheiro, alimentos não perecíveis e outros
produtos para propiciar a Festa, realizada no dia 6 de janeiro, na localidade da
Serra Talhada. É nesse momento, também, que os (as) devotos (as) de Santo
Reis pagam as suas promessas. Esse ciclo tem início no mês de dezembro,
variando entre a primeira e segunda semana. O motivo dessa variação se
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justifica pelo tempo que o grupo precisa ter para se articular para tal
caminhada, pois, muitos trabalham ou desenvolvem atividades fora do
povoado. É sobre essa organização que irei fazer algumas abordagens a
seguir.
Antes do início do Giro das esmolas, os (as) rezeiros (as) sempre se
organizam com reuniões informais, marcadas em suas casas com o objetivo de
se planejarem para as caminhadas, pelas localidades do povoado. Geralmente,
é nas residências de D. Adinélia, Sr. Luciano e D. Eudes que a maioria das
reuniões acontece. A data de início e as demais decisões sobre todo o
procedimento da Festa são tomadas antes de começar o Giro das esmolas.
Esses cuidados fazem parte da organização do grupo a fim de garantir êxito,
desde o início do Giro das esmolas à sua finalização com a Festa. D. Adinélia
comenta como é realizada essa organização.
De quando a gente conheceu a festa, com os pais da gente, a gente
entrou pra nunca deixar acabar. Antes da festa, junta eu, Eudes e o
Almir que mora, ali, em frente à igreja. Tem também a Lúcia e o
Luciano. Aí junta tudo pra nós organizar de onde vamos começar as
esmolas. [...] A gente acerta quando vai começar o Giro, vendo quem
pode pegar nos instrumentos pra tocar. Eu e a Lúcia separamos os
cânticos pra o dia da festa, porque uma só não pode cantar a noite
toda. Cansa, e nossa garganta como vai ficar pro dia seguinte? A
Geralda não canta muito porque... por causa da Tireoide, mas
acompanha e recebe a esmola. A Eudes e a Dita (Dona Lúcia) toma
conta da igreja e arruma a missa com toalha, os castiçal. O dinheiro
da missa já fica separado. Eu já fico com os salgados e as comidas.
Os homens preparam as bebidas, porque se não for assim, tudo
acertado antes, não faz o Giro. (D. Adinélia Catula dos Santos, 46
anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo.
Janeiro de 2013).

Apesar de toda a organização do grupo de rezeiros (as) em estruturar a
saída do Giro das esmolas para fazer a Festa de Santo Reis, ocorre, por parte
deles, momentos de tensões e conflitos. Nas visitas que realizei na residência
de D. Adinélia, percebi suas queixas em relação à falta de apoio e de
participação dos integrantes do grupo que se responsabilizam com certas
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funções para a realização da Festa e não cumprem. Em conversa sobre essa
ocorrência ela relata o seguinte:
[...] Os Outros quer jogar tudo nas costas de um só. Mas não pode
isso. Olhe professor, a missa de Santo Reis, do ano passado e
desse, foi eu que agendei, foi eu que pedi, corri atrás. Todo ano tem.
E é eu que corro atrás de tudo. Eu já ajudo cantar o Reis, que na
missa de Santo Reis, eu quero o Reis na Igreja, não abro mão disso
aí. E quero ficar na Igreja. Então, aí eu não preciso me preocupar
porque eu ajudei. Então, eu já corro atrás do lanche, eu faço bolo, eu
vou ajudar fazer a peta pro dia de natal. Ah! Também, os outros têm
de fazer a mesma coisa. Como eu faço, corro atrás. Não dá pra ficar
esperando o que o outro vai fazer não. O Reis não quer exploração,
mas todo mundo junto, dá pra fazer uma festa bonita. Você estava lá
no ano passado. Você viu, na frente da Igreja é muito bonito, fica a
roda de gente ali, todo mundo com bandeja de lanche na mão. Quem
trabalha mais na festa é eu e a Jailde. É a gente que vai para o forno
fazer peta e doce. (D. Adinélia Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista
realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de
2013).

Grande parte das decisões é executada pelas lideranças femininas.
Designei, dessa forma, tendo em vista a observância das mulheres que
desempenhavam grande parte das responsabilidades, tanto na organização do
Giro das esmolas como na Festa. Questão esta que será demonstrada no
decorrer das análises.
De fato, esse não é o foco da discussão, mas o que parece em
consonância com os relatos dos primeiros interlocutores sobre a trajetória
dessa tradição no povoado é que as mulheres tiveram e, ainda têm uma
grande parcela de contribuição na perpetuação da tradição, assumindo, por
consecutivas vezes, a preservação dessa festividade, inclusive, os relatos
apresentados, no início desse capítulo, sinalizam a presença de lideranças
femininas a partir de D. Maria Querina Catula, D. Nelcina e outras, no fazer da
Folia de Reis, desde seu começo, na localidade da Serra Talhada.
As lideranças femininas estão envolvidas em diversos fazeres na
organização da Festa. Elas demarcam suas reivindicações, em relação aos
que trabalham mais do que os outros ou outras. E se mostram bem articuladas
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umas com as outras, devido à elaboração das atividades tanto do Giro como da
Festa de Santo Reis. Observei que elas ocupam espaços de lideranças,
principalmente na escolha das comidas, divisão de custos e fazeres,
agendamento da missa, arrumação da Igreja, contatos com pessoas de fora,
cotação das despesas, entre outras. Porém, elas reclamam, algumas vezes, da
falta

de

companheirismo

das

outras

pessoas

para

cumprir

essas

responsabilidades. Sobre essa situação, D. Adinélia e Ivonise comentam.
Esse ano, a gente quer fazer o almoço. Eu sugeri o lanche, porque o
lanche é mais fácil. Eu faço tudo aqui. [...] Aí o pessoal decidiram, que
tem que ser o almoço. Eu disse tudo bem. Eu não posso fazer,
porque eu vou passar a noite toda cantando. Depois do almoço, todo
mundo casca fora e ficam as louças pra eu lavar. Aí não pode ficar
desse jeito. (D. Ivonise dos Santos Catula dos Santos, 33 anos.
Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo.
janeiro de 2013).
[...] Claro! Eu vejo tanta gente direto na igreja que não faz nada. [...]
Tem que organizar isso aí. A Quita (D. Lúcia) mesmo tem a mãe dela,
lá, que é doente, também, ela tem que dar assistência, também, pra
mãe, então não pode pegar tudo pra fazer. Ela, também, não tá muito
bem não. Na igreja, tem tanta gente mais nova que não faz,
praticamente, nada. Umas, lá, só porque têm as filhas, não querem
fazer nada. Diga aí. As filhas delas não podiam ajudar também? Eu
só tenho uma e ajuda. Por que as outras não podem? (D. Adinélia
Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua residência,
no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

Apesar das reclamações apontadas pelas rezeiras, quanto à distribuição
das suas atividades, na organização do Giro, é perceptível que as suas
reclamações fazem parte das tensões, acertos, dilemas e divergências,
inseridos na socialização do grupo. Percebi, nas reuniões, que muitos (as)
rezeiros (as), quando terminavam de se reunir, conversavam, contavam casos,
como uma maneira de relaxarem das obrigações do dia. Nas suas resenhas,
saiam conversas e críticas de quem trabalhava mais ou menos do que outros.
E também disputas entre aqueles que se julgam melhores no desempenho de
específicas atividades, durante o Giro das esmolas e na Festa de Santo Reis.
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Observei a ocorrência de conversas sobre alguém que não chegou na
hora marcada ou não cumpriu com tal valor para compra de algum objeto, ou
material para custear a comida do grupo. Mas também, há momentos de
lembranças dos anos anteriores, de situações engraçadas, constrangedoras,
alegres, vividas pelo grupo, de quem bebeu demais e se embriagou, inclusive,
de lembranças tristes como de perdas, falecimentos ou brigas. Contudo, nesse
rápido apanhado dos diversos momentos vividos pelo grupo de rezeiros (as),
mesmo entre os seus conflitos ou pequenas desavenças, há um interesse em
comum, fazer a Festa de Santo Reis.
2.2.1 O Valor Material e Simbólico das Esmolas, no Giro de Santo Reis:
Relações Econômicas, Sagradas e de Solidariedade para o Custeio da
Festa.
Antes de descrever a saída do Giro das esmolas de Santo Reis,
pretendo demonstrar que representações os (as) rezeiros (as) fazem das
esmolas. Como observa Brandão, (2001, p. 34) em Sacerdotes de Viola, esse
ritual das esmolas, no Giro, exerce o valor material e simbólico e de trocas
entre as dádivas espirituais por dádivas materiais.
As esmolas são recolhidas após o término do Giro. Os (as) rezeiros (as)
se reúnem na casa do dono da Festa para somar o que foi recolhido, em
seguida, distribui esses bens para cobrir as diversas despesas da Festa. D.
Geralda e D. Ivonise informaram que as esmolas não conseguem cobrir os
gastos da Festa, mas têm o grande prazer em receber os donativos ofertados,
independente da quantidade ou valor do bem ofertado. Segundo as
interlocutoras, a esmola é para fazer a Festa do Santo homenageado. Todavia,
o dono do Reis contribui com grande parte das despesas, principalmente o
almoço do derradeiro dia, que é a Festa de Santo Reis. Assim, comentam as
rezeiras na entrevista em suas residências.
No giro, a gente recebe tudo que dão porque está dando pro Reis.
Não é pra nós não. Assim, a gente sabe que não dá, mas o que pega
no Giro complementa com as outras coisas que já têm [...] E de uma
certa parte a esmola ajuda porque a gente tem que fazer a festa pro
santo, mas todo mundo participa. Se der um ovo, uma galinha, feijão,
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arroz, tudo nós aceita. A farinha não, que a gente aqui faz, mas o que
a gente quer é fazer a festa para o Reis, sair bonito e todo mundo
gostar. Quem não puder contribuir ali, segue com nós pra fazer a
folia. (D. Geralda Oliveira de Souza, 45 anos. Entrevista realizada em
sua residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

D. Geralda, ainda, pontuou que as esmolas recolhidas em torno de R$
0,50 a R$ 2,00 reais auxiliam no pagamento da missa, na igreja, na compra
dos refrigerantes, fogos, preparativos das batidas de limão, jenipapo, maracujá,
nos ingredientes para os bolos e outros doces, mas sempre complementadas
com outros recursos financeiros. D. Ivonise, acha que é muito trabalhoso
recolher os donativos por conta da pouca contribuição.
A gente bota do nosso porque as esmolas que a gente pega é muito
pouca. O que nós faz na festa é tudo que a gente ganha da esmola,
mas também do nosso. É brincadeira você passar a noite em casa
pra receber cinquenta centavos, um real um quilo de açúcar. Mas se
é pro Reis né? Mesmo se for uma vela, o santo abençoa. Pra mim,
vale a pena porque eu acho que ele dá sempre em dobro pra quem
pediu e pra quem deu.

(D. Ivonise dos Santos Catula, 33 anos.

Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo.
Janeiro de 2013).

Conforme a fala da interlocutora, não há um julgamento de quem deu a
melhor oferta ou quem não pode ofertar naquele momento. Apesar das
dificuldades em recolher uma quantidade significativa de donativos para o
custeio da Festa, para D. Ivonise, é muito importante a animação do Giro.
Percebo que há uma importância, tanto de quem dá as esmolas, como para os
que a recebem, uma vez que esses donativos recebidos pelas mãos dos (as)
rezeiros (as) passam a ser sagrados, porque, agora, pertencem ao santo.
Conforme Brandão, (1981, p. 34), as esmolas atribuídas ao santo passam a ser
sagradas, mantendo o seu destino que será custear a Festa.
Para o Sr. Almir, o outro lado do Giro é o prazer em fazer a Festa,
mesmo sem a doação da oferta. Comenta o rezeiro.
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Se nós passou naquela casa, ali, rezou e não deu a esmola, não tem
importância não. Aqui, no Mucambo, a gente faz do mesmo jeito, reza
e faz o samba se o dono quiser. Porque a pessoa pode dar a esmola
depois e se não der é porque não tinha naquela hora né? O Reis não
vai maltratar e não vai deixar de abençoar quem não deu. Porque
Jesus não era assim. Ele não maltratou quem não tinha nada pra dar
não é mesmo? (Sr. Almir Alves Néri dos Santos, 60 anos. Entrevista
realizada durante o Giro das esmolas de Santo Reis, em dezembro
de 2012).

Para o Sr. Almir, não há uma exigência ou obrigação em dar a esmola
naquele momento do Giro, esse ato pode ser correspondido depois, de outra
forma. O contrato do dono da casa com o sagrado permanece o mesmo, o que
vale, segundo o interlocutor, é a fé e o respeito pelo santo.
Os (as) rezeiros (as) também fazem desse momento uma troca de
sociabilidades e lazer. D. Adinélia e o Sr. Luciano relatam como a esmola do
Santo Reis é importante na diversão da comunidade e para a alegria dos
rezeiros (as).
Há! Mesmo se não tiver a esmola não tem caso. Essa tradição é boa
e animada. A gente sabe que sem ela (A esmola) fica difícil pra fazer
a festa, mas nós brinca de qualquer jeito. A gente brinca mesmo,
pergunte aí pra você vê? É a alegria daqui do Mucambo. (D. Adinélia
dos Santos Catula, 46 anos. Entrevista realizada em sua residência,
no Mucambo de Baixo. Dezembro de 2012).
Na esmola, nós não pega pra nada, é tudo do santo. A gente brinca
muito. Se acabar uma bebida, nós junta com o que a gente tem, ali,
na mão e passa a festa. Antigamente, a gente saía mesmo pra se
diverti, pra fazer a tradição. Tem o lado da fé do santo, a gente faz
tudo certo, mas depois tem a nossa parte. E o santo fica satisfeito
porque a gente, quando está ali, na festa, não tem tristeza. O Reis
sempre foi assim, desde o tempo dos mais velhos. Eu era criança
naquele tempo, quando eles saíam, aí, tudo a pé, virando a noite,
muita gente contribuía nesse tempo. Hoje, assim não acontece mais
não. O que tem é o que a gente faz. (Sr. Luciano Silva da Conceição,
41 anos. Entrevista realizada em sua residência, na Serra Talhada.
Dezembro de 2012).
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No geral, nas falas dos rezeiros, acima, percebe-se a elaboração de
estratégias que eles criam para manter a tradição, como também, desejos que
a tradição não desapareça. Tanto o Sr. Luciano como D. Adinélia destacaram a
importância da preservação dos laços de união no grupo, que envolve a
solidariedade e o compromisso com os gastos, durante a organização do Giro
e da Festa. Outras observações foram sinalizadas pelos interlocutores como,
por exemplo, aliviar suas tensões particulares nos momentos sagrados de
louvor ao santo e também garantir o espaço para as suas diversões, que são
bem delimitados entre eles, durante o Giro. Os (as) rezeiros (as) mantêm um
grande cuidado de separarem esses dois espaços: o sagrado que corresponde
o louvor, a fé e o respeito ao Santo Reis e o espaço para as suas brincadeiras
e farras. Mas, garantem que nesses dois espaços são alegria e satisfação por
estar em grupo e celebrando o Santo Reis. Porém, percebi, em muitas
ocasiões do Giro das esmolas, uma fusão deles a ponto de não haver
nenhuma separação, ou até mesmo, uma fronteira, como afirmavam nas
muitas conversas que tivemos.
Ainda na abordagem sobre o valor das esmolas, o Sr. Almir comentou
que quando os donos da casa pagam o cântico da esmola, é uma forma de
ajudar ao Reis, recebendo, em troca, graças e resultados de promessas
pedidas, sendo que não é obrigado o seu pagamento e não existe um valor
determinado. Mas isso não é uma regra geral para receber as graças. Às
vezes, depende da fé e do merecimento do devoto. Ele também cita um caso
de recusa da esmola em uma cidade visitada.
Você não tá vendo aqui? Têm pessoas que têm a maior vontade e
carinho de receber o Reis porque é bom pra aquela casa, moço.
Quem sabe, sabe o que é isso. A gente não faz questão da esmola,
quer dizer, eu, aqui, e o Ito. (outro rezeiro do grupo) porque tem gente
que fala que cantou, cantou e não deram a esmola. Eu, por exemplo,
acho que a graça vem pra quem recebe o cântico em sua casa. Acho
que é bom pagar porque ajuda a festa acontecer. E Reis tá vendo a
boa vontade da pessoa que deu. Tanto assim, que a gente não diz: é
tanto. Dá quem quer e quem tem. Aqui, todo mundo respeita. Aqui,
nunca aconteceu diferente. Como aconteceu quando eu cheguei em
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São Desiderio, uma época e fui pedir a esmola e o cidadão disse: Vai
trabalhar, vagabundo! Aí eu disse: Tá bom! Obrigado! É assim né?
Mas ficou no merecimento dele. O Reis que vai dar aquilo que for do
merecimento dele.

(Sr. Almir Alves Néri dos Santos, 60 anos.

Entrevista realizada, durante o Giro das esmolas de Santo Reis em
dezembro de 2012).

Os (as) rezeiros (as) afirmaram que enquanto caminham de casa em
casa, recolhendo as esmolas, eles também se divertem, reforçando a sua fé e
mantendo sua devoção com o santo. Desse modo, percebo que a importância
da esmola, para eles, não está apenas em reunir economias para a Festa,
mas, na diversão, no fato de rever amigos e se solidarizarem. Neste contexto,
pode-se pensar que a esmola tem um valor simbólico nestas relações. Por
“detrás” do recolhimento delas parece haver não só o interesse em fazer a
Festa, mas, sobretudo valores, fé, solidariedade, reforço dos laços coletivos,
memória da tradição familiar, sem contar a diversão e o prazer de manter o
status de cada papel representado no Giro.
Mas a esmola, também, exerce um valor material e sagrado, visto que
nos relatos dos (as) rezeiros (as), observei que há um respeito pelo santo e
pela esmola ofertada, que se torna sagrada tanto pra quem recebeu como pra
quem ofertou. Os (as) rezeiros (as) não “misturam” o que lhes pertencem com
o que foi recolhido para o santo.
Nesta perspectiva, é possível pensar que a esmola é um bem material
esperado pelo grupo, ela auxilia de maneira substancial na manutenção dos
gastos para a realização da Festa. Outro ponto de vista encontrado é que os
(as) rezeiros (as) contam muito com essas ofertas, mas a mesma não é
essencial do ponto de vista financeiro para a realização da Festa, por outro
lado, o movimento de circulação do Giro constitui em parte essencial do
simbolismo da visita do Santo Reis à Sagrada Família, assim, toda família se
faz sagrada e se renova nestas visitas, reforçando os laços coletivos que os
fazem comunidade.
2.3 Promesseiros, Cantadores e Tocadores: A Atuação dos Diferentes
Papéis Sociais dos Devotos de um mesmo Santo.
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No Giro das esmolas de Santo Reis, os (as) rezeiros (as) desempenham
diferentes papéis, os quais estão relacionados aos seus conhecimentos
acumulados. O desempenho dos seus diferentes papéis sociais é de
fundamental importância para a organização do grupo. A partir da divisão
desses papéis, os (as) rezeiros (as), também, definem hierarquias, valores,
aprendizagens e identidades.
2.3.1 Os (as) Promesseiros (as).
Os (as) promesseiros (as) são devotos de dentro e fora da comunidade.
Eles (as) agradecem as suas promessas e graças alcançadas. Outros renovam
as suas promessas enquanto esperam as graças solicitadas. Há os que
agradecem pelas graças alcançadas por seus parentes vivos que moram
distantes ou que estão falecidos. Existem casos de outros que participavam da
tradição desde criança, em companhia de seus pais, portanto, hoje, continuam
mantendo esta prática de devoção festiva. Como é o caso de D. Aurelina,
conhecida por Tia Lea e D. Adinélia.
Todo ano de Reis é assim. A mesma coisa. A gente pede pra todo
mundo. Pros falecidos, pra quem está vivo, pra todo mundo. A
lapinha (risos) Há! A lapinha eu faço todo ano, moço. Há sessenta
anos que eu acompanho. Faço a casa primeiro, depois eu arrumo ela
todinha com palha. Boto papel encerado cor branca, verde e
vermelha. Ó moço, eu faço uma lapinha bonita. Hoje, está com 15
dias que desarmei. Você precisava vê como estava bonita! Todo
mundo vem, aqui, ver e tem fé nas coisas que pede. No dia da reza
tem café, biscoito, bolo que eu faço... Era meu pai que fazia, aí eu
aprendi. Me passaram e eu quero que os meus netos continue
fazendo, também. (D. Aurelina Rosa da Silva Santos (Tia Lea), 67
anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de Cima.
Janeiro de 2012).

A gente, aqui, acompanha o Reis desde quando a gente nasceu.
Eram os nossos avós e os pais da gente que fazia. Aí, o povo foi
indo, indo (faleceram) e, hoje, nós faz a reza. Sabe pessoa, (O
entrevistador) a gente cresceu vendo nossos avós brincando por aqui
tudo. O Luciano aprendeu, fazendo com o pai, o velho Otávio, que
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tocava a gaita e batia o bumba. Aí, quando ele ficou doente, chamou
o Luciano e entregou as coisas pra ele continuar pra frente o Reis. (D.
Adinélia Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua
residência, no Mucambo de Baixo. Novembro de 2012).

As pessoas que se intitulam de promesseiros (as) também podem
ocupar outras posições, como cantadores (as) tocadores, podem ser visitantes
de fora da comunidade. O (a) promesseiro (as) pode cumprir apenas o papel
substituto de pagar a promessa da pessoa que fez e não pagou por alguma
impossibilidade e pode não está presente no ato do seu pagamento. D.
Jucilene relata o pagamento da promessa feita ao seu pai.
Sabe professor, o meu pai, uma vez, caiu um cisco no olho dele. Foi
tanto que o olho dele já estava todo inchado, vermelho, vermelho, a
gente levou no médico e nada. Sabe o que ele fez? Ele fez um voto
com Santa Luzia e pro Reis. Lá, nessa Gameleira, aqui, pertinho. A
padroeira de lá é Santa Luzia. Todo mundo vai lá pedir proteção à
santa. Aí né, ele fez um voto com ela, à santa, que se ele ficasse bom
das vista, que eu e meu marido ia acender três maço de velas. Aí ele
começou a ficar bom. Apois professor, no dia que ele me deu as vela
e eu fui acender o olho do meu pai já estava limpinho. (D. Jucilene
Vieira Catula, 33 anos. Entrevista realizada em sua residência, no
Mucambo de Baixo. Novembro de 2012).

O pagamento pode ser realizado, segundo a disposição de quem fez a
promessa. Não há uma exigência em ser um bem material ou imaterial. O
pagamento da promessa pode ser cumprido de diversas maneiras. Os (as)
rezeiros (as) elencaram algumas situações, sobre a qual passo a apresentar
um breve resumo. São elas: a participação do devoto nas noites do Giro das
esmolas, oferta de um animal para Festa, oferecimento de um café da manhã
ou jantar para os (as) rezeiros (as), recebimento do pouso em sua casa,
participação da reza, na casa, ou da missa, na Igreja, de joelhos, realização da
lapinha de Santo Reis todos os anos, participação do Giro com os pés
descalços, entre outras formas de promessas. O que “pesa”, segundo os (as)
rezeiros (as) entrevistados (as), é o acerto do promesseiro com o santo. Nesse
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ponto, entra a consideração e dimensão do tamanho do pedido, merecimento
do devoto e a capacidade do santo em atender tal pedido.
O (a) promesseiro (a) é aquele (a) que se autodenomina como tal por
pagar uma promessa, seja sua ou de algum membro da família. Além de
promesseiro (a), ele pode ocupar qualquer outro papel no grupo de rezeiros
(as). A condição de promesseiro (a) pode ser permanente, a exemplo do caso
de D. Aurelina Rosa dos Santos, (Tia Léa), que, além de devota de Reis,
cumpre a promessa ao santo até os dias atuais, na perspectiva de que os seus
netos deem continuidade à promessa.
É comum, em outras regiões, encontrarmos uma diferenciação dos
personagens, nas ladainhas, nas danças, entoadas, posições sociais, valores,
significados, atribuídos a essa celebração. Para Brandão (1993, p. 90) a Folia
de Reis, independentemente da região em que é celebrada, está impregnada
por diferentes símbolos e significados. E, por ser uma manifestação cultural,
traz, no seu interior, varias características, diferenças e particularidades de um
grupo e de sua região. Essas diferenças estão nas vestimentas, nos cânticos,
nos instrumentos e local escolhidos para a Festa e outros atributos, porém o
simbolismo é presente em todos esses aspectos citados.
Para Wagner Neves Diniz Chaves, mesmo que ocorram diferenças entre
os grupos da Folia de Reis de uma mesma ou de diferentes regiões, sempre há
elementos recorrentes. Esse pesquisador cita as semelhanças na ocorrência
da “Jornada” de Santos Reis, na comunidade do Mestre Tachico, realizada na
cidade de Rio das Flores, região do Médio Paraíba-RJ, por ele estudada, em
relação à comunidade rural do norte de Minas Gerais. Para ele, em ambas as
comunidades a Jornada procura imitar a viagem dos três Reis Magos, guiados
pela estrela, a caminho de Belém para visitar o menino Jesus na manjedoura.
A recorrência ocorre no momento em que os devotos dessas comunidades
saem pelas casas cantando, dançando, recolhendo esmolas e desejando boas
vindas ao nascimento de Jesus. (CHAVEZ, 20003, p.13)
Nesse contexto de variações regionais da Festa de Santo Reis, percebo
que o que é levado em conta é a alegria dos (as) rezeiros (as) em visitar as
casas dos devotos, durante o Giro das esmolas, pagando promessas,
recolhendo donativos para a Festa, fazendo sambas e reafirmando laços
sociais dos mais diversos, questão já observada por Carlos Rodrigues Brandão
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em Sacerdotes de Viola: Rituais religiosos do catolicismo popular em São
Paulo e Minas Gerais [...]. “Dentro da sala, os foliões se reequipam dos seus
instrumentos e se preparam para recomeçar a cantoria. Agora, era o momento
de pedir e receber as ofertas e distribuir as bênçãos.” (BRANDÃO, 1981, p.15).
Mesmo que em diversas regiões e comunidades a tradição de Santo
Reis ou Folia de Santo Reis assuma características particulares, enquanto uma
manifestação cultural, o seu acontecimento festivo, produzido pelos devotos,
traduz a realidade do lugar no qual essa tradição se encontra inserida, atrelada
à representatividade das relações sociais existentes, onde se expressam
aprendizagens, valores, identidades constantemente vividas pelos moradores.
No Mucambo, os festeiros de Santo Reis procuram preservar, no rito, a
semelhança com a qual os seus devotos vivenciaram, no tempo de seus avós,
de seus pais, apesar de que esse próprio rito possa ter sido resultado das
diversas variações regionais38. Sobre as mudanças, estratégias, adaptações,
resistências e dificuldades vividos pelos rezeiros (as) com essa tradição em
estudo, pretendo dissertar no próximo capítulo dessa investigação.
2.3.2 Os (as) Cantadores (as) das Ladainhas de Santo Reis.
O grupo de cantadores (as) oficiais, na sua maior parte, são adultos e
mulheres, como D. Adinélia, D. Geralda, D. Eudes, D. Rosa, D. Domingas, D.
Lúcia, Jucileide, Sr. Ito e o Sr. Almir. Esses dois últimos são os únicos homens
que fazem parte do grupo. Apesar de existirem essas pessoas que cantam os
38

Quanto às variações regionais da Folia de Santo Reis, na pesquisa de Mestrado de Wagner
Neves Diniz Chaves, em 2003, realizada na cidade de Rio das Flores, região do Médio
Paraíba, Estado do Rio de Janeiro, o pesquisador comenta que as variações regionais são
inúmeras e curiosas. Um rico campo para estudos comparativos. Comenta, ainda, o autor
sobre os seus achados “[...] No norte de Minas Gerais, por exemplo, a Folia de Reis que
acompanhei, na zona rural de Januária, difere, em diversos aspectos das Folias da região do
Médio Paraíba: o símbolo maior destas, a bandeira, lá não está presente, assim como não
existem palhaços ou mascarados; a música é distinta, com a utilização de rabeca, violas,
violões e instrumentos de percussão artesanais. A sanfona, instrumento central para as Folias
do médio Paraíba, lá não se encontra; os integrantes da Folia não usam indumentária
específica, mas vestem roupa comum do dia a dia e durante os dias da jornada se dedicam
exclusivamente à Folia. Em outras regiões de Minas Gerais, como em Jequitibá, nota-se a
presença dos guardas-mor, 3 personagens mascarados, representando os Reis, (Gomes e
Pereira:1994). Na região pesquisada, vemos uma interessante interpenetração de elementos
da umbanda e do espiritismo nas Folias.[...]” Para Wagner Chaves, mesmo com essas
diversificadas variações regionais, nós, pesquisadores, “[...]estamos lidando, em todos esses
contextos, com Folias de Reis”. (CHAVES, 2003, p. 13).
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cânticos de Santo Reis, não significa dizer que outros devotos não possam
executar o cântico junto com o grupo. No geral, todos são classificados como
rezeiros (as). A divisão se faz pelo grupo que canta anualmente e já tem o
conhecimento e domínio dos versos, tanto da ladainha como dos cânticos dos
vivos e mortos, sem contar a consciência em relação às posturas, regras e
responsabilidades com os cânticos.
A pouca participação de pessoas mais velhas, no grupo de cantadores
(as), se justifica pelo cansaço que é gerado durante o Giro. Todos têm que
cantar durante toda a noite até a madrugada, mas, muitos idosos que
atualmente não cantam no Giro, já foram grandes cantadores de Reis,
deixando, agora, essa responsabilidade para os mais jovens. Dessa forma, se
dá a continuidade da tradição.
D. Adinélia ressalta que para a pessoa assumir o Santo Reis, tem que
ter compromisso, cumprir os dias e as noites, inclusive as madrugadas, e nem
todas as pessoas querem assumir essa responsabilidade. Além de saber
corretamente os versos, os (as) cantadores (as) se organizam, dividindo
funções como quem puxa os cânticos, logo pela manhã, e quem dará a sua
continuidade no início da tarde. Os cânticos são revisados com antecedência
para evitar erros nos versos, alguns cantadores usam como recurso, os
cânticos e rezas escritos no papel.
É D. Adinélia que, geralmente, inicia os cânticos do Giro, puxando a
ladainha, os cânticos dos vivos e dos mortos, de casa em casa. Considerada
por todos, como uma das lideranças do grupo dos (as) rezeiros (as), ela
executa uma diversidade de atividades, no acontecer da Festa. A sua
participação e liderança se estende nas outras tradições da comunidade e
decisões políticas, junto com as outras mulheres do povoado.
Na ladainha, tem que cantar tudo afinadinho. Você reparou que não
pode começar diferente? Tem que ser todo mundo igual para não
desafinar. Eu aprendi a cantar o Reis desde pequena com minha avó.
Ela me passou tudo. De primeiro, eu ficava com vergonha e não
queria puxar o canto. Mas, agora, parece até que é Reis que me
ajuda. Agora, para você aguentar a noite tem que ter fé e acreditar no
Reis. Quando eu não posso, eu entrego para a Geralda e a
Domingas. (D. Adinélia Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista
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realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de
2013).

A cada dia ou noite, um (a) cantador (a) fica responsável por puxar a
ladainha e ficar atento aos específicos cânticos dos vivos e dos mortos, em
saber quais as casas que faltam ser visitadas naquele dia ou noite e quais as
casas que eles não podem entrar por motivos “religiosos”. Esse fato ocorreu
algumas vezes, durante o Giro. É que alguns antigos devotos ou alguém da
família se tornaram evangélicos e isso impossibilitava que os (as) rezeiros (as)
visitassem essas casas. Essa situação gerava uma tensão no grupo entre os
que queriam fazer a visita do Giro naquela casa, e quem foi castrado da
vontade de receber o Santo Reis, em sua casa, por ter, na sua família, um
membro que não mais vivencia dessa festividade e fé.
Alguns (mas) cantadores (as) exercem uma posição de prestígio na
comunidade. O seu compromisso religioso com o Santo Reis estabelece uma
relação de confiança e respeito para com os devotos. É visível, também, a
relação de poder que eles estabelecem enquanto rezadores (as), pois
assumem o papel de orientador da comunidade.
2.3.3 Os Tocadores de Santo Reis.
O grupo de tocadores do Giro são todos homens e moram na
comunidade. São pessoas de vida simples e fazem parte desse grupo oficial o
Sr. Luciano, Sr. Osvaldo, Sr. Dielo, Sr. Elielson e Sr. José.
Durante o Giro, observei a participação de alguns jovens, tocando
instrumentos entre os tocadores. Eles estão em processo de aprendizagem,
sendo observados e orientados pelos mais experientes neste cargo. No ano
passado, em que participei da Festa de Santo Reis, encontrei a seguinte
distribuição dos tocadores que designei como oficiais: O Sr. Luciano,
responsável pelo tambor, o seu irmão Osvaldo pelo bumba, Sr. Daniel,
conhecido por Dielo, toca a gaita junto com o Sr. José e Sr. Elielson, marido de
D. Geralda, responsável pelo reco, conforme mostra o registro fotográfico a
seguir.
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Foto 15- Os tocadores de Santo Reis: Na sequência, à direita, o Sr. Osvaldo com o
bumba, Sr. Luciano com o tambor, Sr. Elielson com o reco, Sr. José de costas, de camisa
vermelha, tocando a gaita e o Sr. Daniel, de chapéu de couro, também tocando a gaita.
Foto tirada na apresentação do grupo, na cidade de Barreiras, em janeiro de 2012.
(Autoria: Rogério Lima Vidal).

Houve situações que encontrei o Sr. Elielson em posse de um reco
antigo, quando perguntei a D. Geralda, ela mesma informou que era dos seus
bisavôs, que guarda como herança. A respeito do papel desses instrumentos,
citados acima, de como são fabricados, preservados e o lugar em que cada um
deles ocupa no ritual, irei discutir no próximo capítulo dessa investigação.

Foto 16- À direita, o Sr. Osvaldo e à esquerda o Sr. José, ambos afinando a gaita
para o Giro das esmolas de Santo Reis. Pesquisa de campo, realizada em janeiro
de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).
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Grande parte deles não concluiu os seus estudos, pois tiveram que
trabalhar muito cedo com os seus pais, na roça. Apenas um integrante do
grupo voltou a estudar, na modalidade da Educação de jovens e Adultos (EJA),
na escola do povoado. Muitos tocadores trabalham nas suas roças ou na de
outros moradores da comunidade, com pequenas plantações de mandioca,
milho, verduras e outras culturas de pequeno porte como: a criação de
galinhas, de porcos e de bode. Outros trabalham na feira da cidade de
Barreiras, mantendo pequenos negócios e, os mais velhos vivem da
aposentadoria.
Os tocadores exercem um papel de grande importância, tanto no Giro
das esmolas de Santo Reis como no transcorrer de toda a Festa. Eles são
solicitados, quase sempre, para tocar em outros povoados e em outras práticas
festivas religiosas da comunidade. Notei que, no Giro, eles caminham atentos
para saber qual a casa a ser visitada. E quando entram, se reúnem em grupo e
tocam a ladainha e os demais cânticos sagrados. Se o dono da casa pedir o
samba, logo após os cânticos eles passam a fazer. Há também a categoria
tambozeiro39, utilizado no grupo para identificar o responsável pelo tambor.
No geral, os tocadores relatam que herdaram a tradição de tocar os
instrumentos, acompanhando os seus pais e avós nas Folias de Santo Reis,
bem como nas outras festividades religiosas do povoado, das quais eles
sentem saudades. A Folia do Divino, S. Sebastião, S. Antônio e a antiga dança
de São Gonçalo, esta última não mais praticada, no povoado, fazem parte do
conjunto de práticas festivas para as quais eles são solicitados. Brandão (1981,
p19) comenta que o tocador, com o passar do tempo se torna uma pessoa de
destaque nas comunidades rurais onde vivem, sendo sempre solicitado para
animar os ritos religiosos.
Além de saber tocar os instrumentos e conhecer as músicas,
transmitidas através da herança familiar, os tocadores aprenderam também, a
fabricar os seus instrumentos com materiais extraídos da mata. O Sr. Daniel
comenta que aprendeu a tocar a gaita com os seus familiares, mas mantém
conservados os instrumentos herdados de seus pais.
39

Pessoa responsável pela execução do toque do tambor, feito com uma árvore de nome
Tamburí, muito cultivada no povoado do Mucambo. O tambozeiro, geralmente, é homem e
desenvolve a atividade desde criança, segundo os relatos dos interlocutores.
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“É. sempre minha mãe ia pra folia de Reis. Tenho ainda aí, o
zabumba, tambor, tá tudo aí. Tá tudo guardado aqui. Minha mãe e
meu tio Jenuário, irmão de minha mãe, saía para folia de Reis, mas
sempre eu acompanhando toda vida. Olha, Moço. Tá ouvindo? vou te
dizer: o que eu faço, hoje, é ajudar. E é a maior alegria que eu tenho,
na minha vida. É porque, no Reis, noite e dia é tudo um divertimento
só. Eu vou para tocar a gaita, que eu gosto. Eu tinha o tambor e o
reco, mas a única coisa que eu gostei foi a gaita. Minha mãe e meu
tio cantava o Reis e eu para tocar a gaita. Aí eles tudo faleceu e
deixou as traia (Os instrumentos) comigo. É, me entregou”. (Sr.
Daniel de Jesus, 64 anos. Entrevista realizada em sua residência, na
Serra Talhada. Dezembro de 2012).

O Sr. José da Cruz informou que aprendeu a tocar desde menino,
acompanhando os mais velhos. Mas não se aventura a tocar outro instrumento
que não seja a gaita.
Eu toco no Reis desde pequeno. Quando minha mãe chamava os
tocadores pra fazer o samba, no Santo Antônio, eu tocava junto e, foi
aí que aprendi. Fui treinando, treinando com os mais antigos que
sabia aqui. Pegava um! Pegava outro. (os diferentes instrumentos),
mas gostei mais da gaita. [...] É porque os outros, aí, dizem que ela é
fácil e todo mundo pega. Mas não é assim, fácil não, como o povo
fala aí. Eu não acredito. Quer ver? Vá e pegue aí pra ver. Tem que
ter fôlego, moço pra na hora que está todo mundo batendo os
instrumentos pra não errar tudo. Quero ver quem aguenta? Se a
gente vacilar, erra todo mundo. Aí fica feia a entoada. (a melodia do
cântico) e tem que começar de novo. (Sr. José da Cruz, 39 anos.
Entrevista realizada, no Giro da esmola de Santo Reis. Dezembro de
2013).

Quando os tocadores treinavam para a saída do Giro, observei uma
preocupação muito grande entre eles para evitar erros de desafinação e
mudanças dos ritmos e dos toques das músicas cantadas. O Sr. Osvaldo,
também, ficava atento a essa responsabilidade de “não perder o cântico” como
ele designava.
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A gente treina antes pra não ter esse problema de errar. O Luciano
chama a gente pra limpar o bumba e deixar todo apertado pro som
sair limpo. A gente tem que saber qual é a nossa hora de tocar pra
sair todo mundo igual. Tá vendo assim? Eu vi muita gente, lá na
apresentação40, tocando errado e destoado (desafinado) aí fica feio.
Porque se nós não ficar tudo igual, assim, cada um com o seu, no
que já sabe fazer, sai tudo errado. Por que fazer como eu vejo aí? O
povo tocando o que não sabe e dando uma de que sabe tudo? Não é
isso que o Reis quer, não é? [...] (Sr. Osvaldo da Conceição.
Entrevista realizada durante o Giro das esmolas de Santo Reis.
Dezembro de 2012).

Nos relatos dos tocadores, percebe-se que todos aprenderam a tocar os
instrumentos, nos festejos, com seus familiares e com os mais antigos que
dominavam esse conhecimento, um aprendizado que atravessou a infância e
chegou à fase adulta. O cuidado em tocar correto, de maneira afinada, em
harmonia com os demais, é uma das preocupações acentuadas percebida
entre os tocadores. Essa preocupação denota um zelo e estima pelo cargo que
possuem, além de validarem essas aprendizagens. Houve momentos em que
vi alguns tocadores chamando atenção das crianças e jovens a respeito de
suas responsabilidades, em relação ao uso correto dos instrumentos quando
estes assumiam esta função.
Esse processo proporciona um sentimento de pertencimento identitário
ao grupo, à família e a comunidade, durante as relações vividas na Festa.
Tanto os cantadores como os tocadores falaram de suas responsabilidades
assumidas com os seus saberes específicos. Esse conjunto procura manter a
unidade do grupo nos momentos da sua organização.
Acredito que essa descrição da organização da Festa, pelos (as)
rezeiros (as), se faz importante para poder adentrar no próximo capítulo, no
qual apresentarei a saída do Giro das esmolas de Santo Reis, pois a natureza
desse trabalho pressupõe a necessidade de inserção, no mundo dos sujeitos,
de modo a estabelecer com eles, interações. Como assinala Fonseca, (1998, p.
67), é necessário “situar seus sujeitos em um contexto histórico e social.
40

O interlocutor Sr. José se refere à apresentação dos Ternos de Santo Reis dos diversos
grupos da cidade de Barreiras como de outros povoados, inclusive o Mucambo ocorrido na
noite do dia 7 de janeiro de 2012 na, Praça Landulfo Alves em Barreiras-Ba.
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Somente ao completar esse movimento interpretativo, do particular para o
geral, que o pesquisador cria um relato etnográfico”.
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CAPÍTULO 3
A SAÍDA DO GIRO DAS ESMOLAS DE SANTO REIS:
REZAS, CÂNTICOS, LADANHINHAS E SAMBAS.
_________________________________________________________________
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3.1 Os Rezeiros (as) se Preparam para a Saída das Esmolas de Santo Reis:
O Encontro dos Causos, Pressentimentos e Avisos pelo Santo Reis.
A saída do Giro das Esmolas de Santo Reis teve o seu início, na manhã
do segundo sábado, do mês de dezembro, de 2012, na localidade de Serra
Talhada. Antes da saída, ocorreu um planejamento por onde todos iriam
passar. Ele foi realizado pelas lideranças, representadas pelo Sr. Luciano e
seus irmãos, o Sr. Osvaldo, D. Geralda, D. Domingas e primos como D.
Adinélia e amigos, D. Lúcia, Sr. Almir, Sr. Ito, D. Eudes e outros da
comunidade, bem como visitantes. Esse encontro foi realizado na casa dos
pais do Sr. Luciano, o Sr. Otávio e D. Generosa, ambos já falecidos. Os itens
para o café, observados neste primeiro Giro, foram pão, bolo, peta, ofertados
pelo dono da Festa, o Sr. Luciano, mas houve a inserção de outros, trazidos
pelos demais do grupo, abastecendo a mesa e alimentando o grupo.
Conforme os rezeiros (as), essa solidariedade é importante porque eles
não sabem, ao certo, o momento em que vão parar para fazer as próximas
refeições. A sua jornada, pelas localidades, cantando de casa em casa,
demanda muito tempo e disposição.
Nas conversas, após o café, os (as) rezeiros (as) traçaram o mapa da
trajetória do Giro. O Sr. Luciano com os tocadores deu os primeiros repiques
(toque nos instrumentos) como se fosse uma forma de testá-los. As mulheres
estavam se organizando, entre elas, na preparação dos cânticos da lapinha, do
pedido das esmolas e o cântico dos vivos e dos mortos. Os instrumentos, como
a gaita, tambor, reco e o bumba que são de grande relevância para esse
momento, já estavam preparados. Os seus sons anunciam para as vizinhanças
do povoado o início do Giro.
3.1.1 Cuidados e Precauções contra os Maus Olhados, visagens e
Encostos durante a Saída do Giro das esmolas de Santo Reis.
Os (as) rezeiros (as), antes e durante o percurso pelas localidades,
tomam algumas precauções de natureza espiritual. Percebi que o grupo
detinha um repertório de ações, cuja função é protegê-los de forças negativas,
como: mal olhado e encostos pelos caminhos que passam e casas que entram.
Notei que uma das mulheres do grupo trazia, por traz da sua orelha, um
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pequeno galho de arruda.41 Essa folha é muito usada nas rezas pelos (as)
rezadeiros (as) e tem como utilidade afugentar maus olhados.
Os (as) rezeiros (as) acreditam muito na existência do mal olhado, que é
caracterizado por palavras, olhares e gestos de admiração ou espanto de uma
pessoa em relação à outra, com a capacidade de adoecê-la, causando-lhe
moleza

no

corpo,

febre,

dores de

cabeça,

pesadelos

entre

outros

inconvenientes do corpo e da alma. 42 O mal olhado pode ser transmitido por
uma pessoa que não seja do grupo de rezeiros (as) ou, até mesmo, por um dos
próprios

integrantes

do

grupo

de

rezeiros

(as).

Os

interlocutores,

principalmente as mulheres, com as quais conversei sobre essa ocorrência,
também acreditam que o mal olhado é direcionado para uma pessoa específica
a que se deseja atingir, porém, pelo fato dela estar protegida ou com o “corpo
fechado”, pode afetar outra pessoa que não esteja com algum tipo de proteção
física ou espiritual43. Neste caso, essas pessoas são afetadas por estar de
corpo aberto. Relata D. Jucilene.

41

A arruda (Ruta graveolens) é uma planta da família das Rutáceas. Também é denominada
de arruda-fedida, arruda-doméstica, arruda-dos-jardins, ruta-de-cheiro-forte. Uma crença
popular de raiz africana, remontando aos tempos coloniais, dita que os homens usam um
pequeno galho de folhas por cima de uma orelha, ou que um galho das mesmas seja mantido
no ambiente para espantar maus espíritos. As suas folhas são utilizadas como chás como
calmantes. Na forma de infusão. Fonte: Uso de Plantas Medicinais na Gravidez. (2001, p. 26.)
Autores: (Mengue. S.S; Mentz, LA; Schenkel, EP. PPG-Epidemiologia, Faculdade de
Medicina\UFRG; PPG-Botânica e Departamento de Biologia, PUC\RG; Faculdade de Farmácia;
UFRGS, Porto Alegre, RS).
42
Os (as) interlocutores (as), com os quais conversei sobre o mal olhado relacionam as
doenças corporais como febre, dores no corpo, indisposição, dores na cabeça, arrepios de frio
como resultados, também, de influências espirituais. Nesse caso, ocorre a necessidade de
intervenção espiritual com rezas, chás e banhos pelos benzedeiros locais e de ordem física
com o uso de remédios recomendados por médicos. Porém, percebi, nas conversas, que
nessas situações eles procuram primeiro os benzedeiros locais e as ervas de seu
conhecimento ou aquelas recomendadas por outras pessoas.
43
Nessa situação, a denominação “estar de corpo aberto” pode significar uma espécie de
vulnerabilidade tanto de natureza mágico-religiosa como as ocorrências de feitiços, maus
olhados, possessões de espirituais entre outros e de natureza física – biológica, como as
doenças do tipo gripes, febres, dores de cabeça, corpo, musculares entre outros. Dessa
maneira, “fechar o corpo” é proteger-se desses males tanto físico-biológicos como mágicoreligiosos, com o uso de procedimentos dos mais diversos como: infusões, chás, banhos,
defumação, limpezas espirituais, oferendas para divindades, emplastros entre outros.
(AGUIAR, 2009, p. 4). Fonte:www.pucsp.br/nures/Revista13/aguiar.pdf
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Pra quem tem fé e acredita nas coisas, a gente sente logo que não é
coisa só do corpo, tem mais coisa aí! O negócio é que, hoje, ninguém
quer saber, não leva fé, só quando acontece, e aí já é tarde, o mal
olhado já pegou. O mal olhado, às vezes, nem é pra aquela pessoa ali,
mas, às vezes, você tá com o corpo aberto, assim, não rezou de
manhã, não tomou café, nem botou um sal na boca, às vezes, deita e
nem reza um pai nosso. Olhe, mulher grávida, criança quando tá pagão
(Sem batizar) tudo pega olhado. Teve um dia mesmo que eu estava
muito boa, não tinha nada de ruim pra acontecer comigo, eu estava
com minha banca na feira, estava boa mesmo! Mas depois, moço, que
uma freguesa encostou na banca, ela nem comprou nada, só
perguntou os preços das coisas e foi embora. Assim que ela saiu eu
fiquei ruim viu! Foi tão sério que eu fechei cedo a banca, voltei pra casa
e me arriei na cama, tive febre e tudo, fiquei, assim, uns dois dias, aí
fui procurar o Nhô pra mim rezar. (D. Jucilene Vieira Catula, 33 anos.
Entrevista realizada na Serra Talhada na residência do Sr. Luciano,
durante a Festa de Santo Reis. Janeiro de 2013).

D. Jucilene relatou que o mal olhado pode ser transmitido sem a
intenção da pessoa. Dessa maneira, ela, às vezes, nem percebe que o
transmitiu porque pode estar sob domínio dessa energia negativa e, às vezes,
não acredita que esteja. Se a pessoa estiver com o “corpo aberto”, pode
contrair o mal olhado.
Há casos em que a pessoa pode transmitir o mal olhado para outra,
através da admiração de pensamentos, palavras negativas de má intenção,
inveja, ciúmes, despeito, entre outros com o intuito de atingí-la com essa
energia negativa. D. Jucilene, também, informou que, às vezes, alguém
pertencente ao grupo de rezeiros (as) pode ser atingido pelo mal olhado.
Enquanto eu caminhava com os (as) rezeiros (as), as mulheres do grupo
me informavam algumas situações relacionadas a essa questão, sobre a qual
discuto a seguir. Um abraço, um aperto de mão por alguém tido como
“carregado”, ou, até mesmo, a chegada dos (as) rezeiros (as) em uma casa
tida como “carregada” com energias negativas pode acarretar um mal estar
entre algumas pessoas do grupo. Quando ocorrem essas situações, os (as)
rezeiros (as) pressentem com sensações de arrepios pelo corpo, sensação de
frio, dores de cabeça, nas pernas ou em todo o corpo. Esses sintomas,
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segundo eles, podem ser indícios de que a casa ou os membros delas estão
com algum tipo de energia negativa, que pode está relacionado ao mal olhado
ou mesmo interpretado como “coisa feita” ou “coisa mandada”. Para os (as)
rezeiros (as), na maioria dos casos, pode ser essa segunda situação, nesse
caso, os membros da família têm que procurar pessoas especialistas para
resolver tais casos.
As rezeiras, D. Odália e D. Geralda comentaram as diversas vezes que
se depararam com situações desse tipo que abordei, acima. Para essas
rezeiras, é muito importante o uso de determinadas recomendações que
servem para as suas proteções, bem como do grupo. Durante o Giro, D. Odália
elencou as seguintes situações:
Assim, é importante né? a gente se proteger pra não sair de corpo
aberto pro Giro. Tem vez, assim, que eu acordo meio mole e não dá
jeito. Já sei que é olhado. A gente não vê né? Quando pega. Quando
vê já tá.

Aí eu boto uma folha de arruda na orelha e fico logo

boazinha. Quando vê a folha toda murcha já foi. [...] Se você quiser
usar é muito bom um galho de arruda ou pião roxo. Se não tiver
esses aí, bota um dente de alho ou um pedaço de noz-moscada na
boca ou por debaixo da língua. Pra o povo aí não vê você usando,
você, se quiser, usa dentro de uma bolsa pequena e bota presa na
roupa ou pendurado aqui no pescoço com cordão. Eu uso assim. [...]
Mas aí não é feitiço não, é só para se proteger das coisas que andam
por aí. (Odália dos Santos da Luz, 76 anos. Entrevista realizada
durante o Giro das esmolas de Santo Reis. Dezembro de 2013).

D. Geralda também revelou algumas recomendações que são segredos
aprendidos pelos mais velhos, entre suas recomendações, ela não se separa
do seu terço benzido. Antes de sair para o Giro, a rezeira procura tomar, pelo
menos, um gole de café. Para ela, esses costumes são formas de fechar o
corpo. Comenta D. Geralda.
O pessoal aí tudo sai de qualquer jeito. Eles até que implica comigo,
mas eu não ligo não. Eu faço minha reza antes de sair, tomo meu
banho, meu café. Às vezes, sabe? Quando eu tenho um sonho
esquisito, acendo logo uma vela pros meus (Os filhos) e pros outros
também. Porque se a gente vai para o Reis a gente não sabe. A
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gente não sabe se vai passar por encruzilhada, cemitério, lugar que
gente já morreu, que botou lá as coisas ruim pro outros, (Feitiço). Eu,
aqui, já vi disso. Está vendo aí? Aqui tem de tudo né? Então a gente
não sabe o que vai encontrar nas casas que a gente chegar. Tem que
tá forte, moço. É por isso que eu faço que nem os antigo. Mas como
eu disse pra você, hoje, ninguém quer ter esse trabalho aí. (Geralda
Oliveira de Souza, 45 anos. Entrevista realizada em sua residência,
no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

O cemitério e a igreja compreendem espaços sagrados, nos quais os
(as) rezeiros (as) se benzem, fazendo o sinal da cruz ou pequenas orações,
quando se aproximam. A rezeira ainda comentou que, durante o Giro das
esmolas, ocorrem também situações de alertas e avisos sobre algum
acontecimento desastroso que venha acarretar algum dano sobre a família que
foi visitada pelo santo ou mesmo entre alguns dos (as) rezeiros (as).
Durante o café, antes da saída do Giro, na casa dos pais do Sr. Luciano,
D. Adinélia e D. Geralda citaram várias situações de alertas do santo. Mas, no
momento não quis aprofundar, temi ser invasivo com as minhas perguntas.
Esperei ficar mais íntimo do grupo, “me familiarizar com ele, enfrentar conflitos,
aprender regras a duras penas” (SILVA, 2006, p. 32). Mais tarde, com a minha
inserção e “já num clima de confiança mútua” entre eles, resolvi retomar a
essas questões.
As rezeiras, de maneira sutil, relataram algumas ocorrências sobre a
atuação dos milagres de Santo Reis como: a melhora de um membro da família
em estado de saúde precária, um parto que poderia levar a parturiente à morte
ou causar-lhe a perda do seu filho, uma roça que foi enfeitiçada ou está sob
olhado, a entrada inesperada de um animal peçonhento na casa de uma
pessoa, o desabamento repentino de uma residência, tudo isso são situações
que já foram enfrentadas pelos (as) rezeiros (as), durante os Giros de Santo
Reis, como também no Giro do Divino.
Para D. Adinélia e D. Domingas, esses sinais são enviados pelo Santo
Reis, através de sonhos e visões. Eles servem para proteger os amigos e
familiares dos fiéis do santo. São percebidos e interpretados por qualquer
pessoa do grupo, geralmente, são os mais antigos e sábios que detêm o poder
de ver, pressentir, sonhar e premeditar os possíveis acontecimentos. Nos
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intervalos dos Giros, enquanto comíamos, as rezeiras relataram algumas
situações desse tipo, que considerei pertinente elencar nesse trabalho.
A primeira, diz respeito a uma visão de D. Adinélia ao chegar com o
grupo de rezeiros (as) em uma residência, na qual não foram recebidos por
motivos de convicção religiosa. Mesmo com o agravo pelos donos da casa, a
rezeira pediu para ir ao banheiro da referida casa, e, ao passar pela sala, em
direção ao banheiro, se deparou com uma cobra, no quintal, onde brincava
uma criança, que até então, estava despercebida do perigo que enfrentava.
Imediatamente, ela chamou os demais da casa e o seu grupo que, a muito
custo, matou a cobra, salvando a criança do perigo. Para D. Adinélia e os
demais do grupo, essa ocorrência é a constatação do poder de Santo Reis e a
sua presença, em atuar, através dos (as) rezeiros (as), para salvar a família e a
criança da cobra, apesar de os membros familiares não aceitarem a entrada do
grupo em sua residência.
A outra situação foi vivida por D. Jucilene, vejamos o seu relato. Ela
informou que existia, em uma das localidades que o Giro passa, uma casa que
o grupo sempre passava para solicitar a esmola, mas, com a morte do dono da
casa que era muito generoso com o santo, o grupo deixou de passar, pois, os
membros da família do falecido não mais permitiam que o Giro entrasse na
casa. No entanto, uma das suas filhas começou a sonhar com o falecido,
rigorosamente todas as noites, solicitando que o Reis entrasse na casa, tirasse
a ladainha e fizesse o canto dele. Os (as) rezeiros (as), ao saber do ocorrido,
trataram de fazer o canto e uma das filhas, na mesma noite da visita dos (as)
rezeiros (as), sonhou com o falecido, agradecendo o pedido, a partir desse dia
em diante ela passou a receber o Santo Reis na sua residência em reverência
à vontade do pai falecido.
Existem nesse conjunto de cuidados, precauções, pressentimentos,
práticas e crenças vividas pelo grupo, normas de condução em relação ao Giro
que devem ser, rigorosamente, obedecidas. De acordo com os interlocutores, o
Santo Reis não pode retornar ao seu lugar de saída sem antes fazer todo o
percurso das esmolas nas localidades do povoado. O Sr. Luciano informou que
o Santo Reis pode sair durante o dia e a noite, diferente do Giro do Divino.
Sobre essa norma ele explica:
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A bandeira do Divino não pode girar a noite. Antes da seis horas, ela
tem que parar pra fazer o pouso. Aí, a gente pega de novo, mas no
outro dia. Já o Reis pode... Porque pra rezar o Santo Reis, como diz
a reza, não tem noite e não tem dia. Se o Reis passar naquele lugar,
tem que entrar. O Reis não pode voltar sem entrar em todas as casas
que tem no lugar que ele chega. Aí, só se o dono da casa não quiser
que o Reis entre. Se ele não tiver naquela hora, em casa, nós reza
na porta de outro morador, mais reza, como foi lá na casa da Dita
(Uma moradora do povoado) que o Reis passou e ela estava na casa
da mãe e aí nós rezou na porta da casa da mãe dela, mas rezou. (Sr.
Luciano Silva da Conceição, 41 anos, entrevista realizada, durante o
Giro das esmolas de Santo Reis. Dezembro de 2012).

Conforme o trecho do relato do Sr. Luciano, ao passar nas localidades
do povoado, o grupo de rezeiros (as) tem que manter o cuidado e a atenção
para entrar em todas as casas que recebem o Santo Reis. Salvo as exceções
das casas, cujas famílias são de outras procedências religiosas, questão já
citada no capítulo anterior. Caso o grupo de rezeiros (as), por algum descuido
ou falta de informação, “quebre” essa regra, quer dizer, “cruze o caminho”, o
grupo terá que rezar o Reis da casa que entrou na próxima residência com o
consentimento dos seus donos. Perguntei ao Sr. Luciano mais informações
sobre essa regra, mas ele apenas falou que essa regra é dos tempos dos
antigos e que eles mantêm até, hoje.
Por delimitação da pesquisa não irei enumerar todos os casos, mas os já
descritos revelam as representações simbólicas que ditam normas, limites,
cuidados e obediência com o sagrado. A minha insistência em trazer essas
experiências vividas, tanto pelos rezeiros (as) como pelas pessoas da
comunidade, tem como objetivo oferecer condições para refletir sobre a
ocorrência de processos de aprendizagens por meio de tais experiências
vividas pelo grupo e evidenciar as práticas e crenças que orientam os membros
da comunidade, particularmente, aqueles vinculados às festividades religiosas.
Percebi, durante o Giro das esmolas de Santo Reis, um conjunto de
ocorrências que evidenciam o universo simbólico da religiosidade afrobrasileira, que incluem a existência de visões, avisos, sonhos com os falecidos
já abordados. Há, portanto, forças espirituais que fazem parte da dinâmica e
experiência cotidiana dos (as) rezeiros (as). Mais uma vez, me reporto ao
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professor Valdélio Silva quando estudou as comunidades quilombolas de
Mangal e Rio das Rãs, já citada nessa investigação, o qual afirma que “ao se
analisar a dinâmica nos referidos rituais, nota-se que eles representam,
metaforicamente, o modo pelo qual a sociedade quilombola reproduz os seus
valores culturais” (SILVA, 2010, p. 286).
Nesse sentido, valores, normas, condutas, relações de poder e códigos
morais podem ser construídos e reforçados a cada festividade, nos
acontecimentos inesperados do grupo. A identidade, então, é construída
nessas interações, determinando limites dos que são de dentro e dos que são
de fora do entorno comunitário, pois os (as) rezeiros (as) e alguns moradores
da comunidade coadunam dessas representações de fé e crenças religiosas
para com o santo.
3.1.2 Cruzando Roças, Caminhos e Quintais: A Saída do Giro das Esmolas
de Santo Reis nas Localidades do Povoado do Mucambo.
Durante o percurso do Giro, os (as) rezeiros (as) e tocadores caminham
pelas roças, caminhos, matas, chácaras das localidades do povoado. Esses
lugares são muito conhecidos por eles, pois dominam com muita destreza, já
que cresceram e se criaram andando por eles. O grupo segue, conversando
sobre vários assuntos cotidianos, relembram acontecimentos dos Giros
passados e, também, de pessoas que participavam, mas que já são falecidos.
Observei o uso de tiros de rojão, tocados pelos homens, antes da saída
da casa dos pais do Sr. Luciano. A função desses tiros é avisar a vizinhança
dessa localidade, a sua passagem. Durante todo o seu percurso, muitos fogos
são tocados. As roupas, utilizadas pelo grupo, são as do seu cotidiano, com
exceção do dia da Festa. Sobre essas questões, irei dissertar, no próximo
capítulo.
Além dos instrumentos usados para os cânticos e os sambas, os (as)
rezeiros (as) levam consigo apenas algumas caixas de fogos e bebidas
alcoólicas, estas, porém, às escondidas dos olhos dos demais participantes, e,
um caderno de orações que vi nas mãos de D. Adinélia. Ressalto que o uso de
bebidas alcoólicas, no grupo, é restrito aos homens, principalmente aos
tocadores, mas alguns jovens e adultos, também, consomem às escondidas
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dos demais presentes, apesar de algumas mulheres recriminarem tal
procedimento. Percebi, durante as noites do Giro, que alguns homens, entre
eles tocadores do grupo, levavam e consumiam cachaça comprada nos bares
do povoado ou batida de limão produzida por eles, mas longe dos olhos das
mulheres. Esta situação, também é muito corriqueira no Giro das esmolas do
Divino.
Os (as) rezeiros (as) prosseguem, então, de casa em casa, passando
por mercados, bares, roças, escola, entrando também no cemitério. Observei
que os (as) rezeiros (as) só cantam quando chegam às casas conhecidas pelo
grupo. Enquanto caminham pelas estradas e curtos caminhos, ficam em
silêncio, há momentos que conversam assuntos diversos.
Enquanto passavam pelas localidades, os (as) rezeiros (as) brincavam,
bebiam, comiam, choravam, dançavam e, às vezes, se desentendiam, mas se
alegravam, logo em seguida. Esse fato também foi percebido na Festa. Por
meio desse grau de interação com o grupo, percebi indícios que revelam as
suas formas organizacionais que criam e se apresentam como definidoras da
identidade do grupo. De acordo com Ferretti, (1995); Brandão, (1981) as festas
e rituais são fenômenos de sociabilidade coletiva e que fazem parte do campo
festivo no mundo rural.
Enquanto os (as) rezeiros (as) caminhavam pelas localidades, em
direção às casas, alguns demonstraram preocupações com a realização dos
festejos, pois, muitos trabalham fora e fazem de tudo para estar no dia da
Festa. Em algum momento, alguém do grupo parava enquanto os tocadores
davam repiques nos instrumentos, com o intuito de sinalizar para as casas da
localidade a sua chegada. As famílias das casas, chácaras e roças próximas,
também, eram alertadas pela garotada agitada, a qual logo fornecia as
informações sobre o santo que estava chegando. Os motoqueiros e pessoas
nas charretes que passavam avisavam a chegada dos (as) rezeiros (as). Os
rojões, de vez em quando, também, desempenhavam essa função.
Alguns residentes já sabiam que seriam visitados naquela noite,
portanto, já estavam com as suas portas abertas à espera da visita do Santo
Reis. Muitas vezes, a passagem dos (as) rezeiros (as) pelas localidades
demorava muito, adentrando pela madrugada. Desse modo, alguns residentes
ficavam na frente de suas casas conversando, comendo, bebendo, outros
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acabavam dormindo no sofá da sala ou no quarto e acordavam com o som dos
instrumentos, anunciando a chegada de Santo Reis. Em uma dessas
caminhadas do Giro, fiquei supresso com a disposição dos (as) rezeiros (as)
cantando, tocando e dançado até o amanhecer do dia. E mais ainda com as
crianças e jovens que ficam atentas a tudo.
3.1.3 A Chegada do Giro das Esmolas de Santo Reis nas Casas: A
Conduta de Praxe dos (as) Rezeiros (as).
Quando o grupo do Giro chegava às casas, os tocadores eram os
primeiros a entrar, com os seus instrumentos, em seguida, os cantadores.
Todos eles se organizavam na sala da casa visitada, permanecendo sempre
juntos e harmonizados, aguardando o sinal de D. Adinélia para iniciar,
harmoniosamente, o cântico. Houve ocasiões em que um dos tocadores foi
chamado atenção porque sempre entrava atrasado em relação aos demais. Os
tocadores se mantinham em silêncio e, quando falavam, era baixo e entre si.
Às vezes, era sobre o que iria ocorrer na casa onde estavam ou se haveria
samba naquela residência. Os demais devotos entravam em fila e se
acomodavam na sala. Em todas as ocasiões do Giro, percebi que os devotos
entravam nas casas logo depois dos tocadores e cantadores, parecia
obedecerem à hierarquia instituída pelo grupo.
Conforme a disposição do espaço da casa, todos se organizam e,
juntos, vão formando um círculo com os tocadores. Caso haja pouco espaço,
alguns dos (as) rezeiros (as), principalmente os mais velhos, ficam do lado de
fora, ou no quintal da casa, conversando ou tomando uma batida, pinga, licor
ou café preto. Essa estratégia dos (as) rezeiros (as) se revezarem é para que
todos possam se manter bem e terminar o Giro sem desgaste de uma única
pessoa do grupo.
Encontrei, em algumas casas visitadas, a lapinha de Natal. Nessa
situação, eles rezavam e cantavam em frente dela. Nas casas em que não
havia a lapinha, os (as) rezeiros (as) e tocadores faziam um círculo na sala,
permanecendo um em frente do outro e, parados, rezavam a lapinha de Santo
Reis. Se houvesse algum erro na execução de um dos cânticos, na casa
anterior, imediatamente, eles tomavam a precaução de não repetí-lo. Neste
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momento, percebi uma grande coesão no grupo dos tocadores, bem como a
necessidade deles chegarem cedo para os ensaios antes da saída do Giro.
Nos Giros, dos quais participei, era sempre D. Adinélia que dava o sinal
para o início da ladainha. Notei que a líder do grupo de mulheres não precisava
ordenar com o uso da voz, apenas com os gestos do corpo e do rosto a rezeira
comunicava que já era hora de iniciar a ladainha. Os gestos como piscadelas
com os olhos, o franzir da testa ou com o balançar da cabeça, no sentido de
afirmação de uma maneira bem sutil, eram entendidos pelos tocadores como
hora de começar a tocar. Observei diversas formas de comunicação entre o
grupo, através de gestos, com os olhos, com a boca, ombros e até mesmo pelo
silêncio e pelo riso. Essas formas de linguagens falavam mais do que uma
palavra proferida.
Os tocadores, também, produziam as suas diferentes formas de se
comunicar entre si e com outras pessoas do grupo, adotando o som dos seus
instrumentos como recurso. Notei que alguns tocadores, através de toques
musicais expressavam códigos instituídos no grupo como, o toque do tambor
para apressar a saída do grupo em uma casa, o toque da flauta com outros
instrumentos para solicitar silêncio na sala e também para avisar os residentes
sobre a chegada do grupo na casa.
3.2 O Início do Cântico da Lapinha e o Pedido da Esmola aos Donos da
Casa.
“Pra cantar o meu Santo Reis não tem noite não tem dia”!
Na sala da casa, todo o grupo, formado por visitantes, rezeiros (as) e os
membros da família, estavam já reunidos em frente à lapinha. D. Adinélia
cumprimentou dando boa noite para todos e solicitou silêncio para iniciar a
ladainha.

Os (as) rezeiros (as) ficaram atentos à sequência dos cânticos,

mantendo-se cautelosos para não errar as letras. Entre eles havia uma
sincronia, pois todos cantavam simultaneamente. Às vezes, cantavam, sempre
de olhos fechados e cabeça baixa ou olhando para cima como se estivessem
olhando para o céu. Mas também, se olhavam com a intenção de manter a
harmonia do cântico e conferir se estavam cantando certo. Alguns colocavam
as mãos para traz, outros as juntavam na posição de oração.
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D. Adinélia cantou junto com o grupo, mas atenta à sequência dos
cânticos. Às vezes, tocava o pandeiro, agitando e batendo com uma das suas
mãos. Havia situações em que alguns (mas) rezeiros (as) do grupo choravam
quando cantavam a ladainha de Santo Reis. Sobre essa ocorrência, os (as)
rezeiros (as) explicaram que ela é relacionada aos laços de familiaridade ou
amizade na casa onde estavam rezando. Outros falaram que era a saudade
pela ausência de algum membro da casa que era integrante do grupo.
O choro parece representar, entre os (as) rezeiros (as), a expressão da
saudade projetada pelas suas memórias, em relação aos ausentes. Segundo
Nora, (1993, p.18), existem fragmentos que ativam a memória fazendo com
que o passado se mantenha vivo no presente. É interessante observar que as
ladainhas do Giro tornam presentes os ausentes, pela memória. Esses
ausentes não são esquecidos na memória coletiva.
Passo, agora, a apresentar a ladainha de Santo Reis, também
denominada pelo grupo, de cântico da lapinha de Santo Reis, executada pelos
(as) rezeiros (as), nas casas onde entram. Esse cântico foi, gentilmente, cedido
por uma das rezeiras do grupo.

Deus te salve casa santa, onde Deus fez a morada, onde Deus fez a morada!
Onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada!
Entre noite de natal não se deita em colchão, não se deita em colchão!
Menino Deus foi nascido entre as palhinhas e o chão, entre as palhinhas e o
chão!
Bem podia ser nascido em colchão de ouro fino, em colchão de ouro fino!
No altar da bela cruz resplendor do céu divino, resplendor do céu divino!
Saíram cantando o Reis quando era menino, quando era menino!
Donde vem esse rezeiro, vem do lado de arém, vem do lado arém!
Visitar menino Deus na lapinha de Belém, na lapinha de Belém!
Quem quiser subir ao céu, sobe na escada de prata, sobe na escada de prata!
Visitar menino Deus, Senhor Bom Jesus da Lapa, Senhor Bom Jesus da Lapa!
Que cavaleiro é aquele que lá vem beirando o mar, que lá vem beirando o mar!
São aqueles três reis magos que a Jesus veio adorar, que Jesus veio adorar!
Com seu livro de ouro na mão, a missa nova vem rezar, a missa nova vem
rezar!
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Missa nova, nova missa, missa de Santa Maria, missa de Santa Maria!
Pra cantar meu santo Reis, não tem noite não tem dia, não tem noite não tem
dia!
Eu cantei e recantei, eu não sei se cantei bem, eu não sei se cantei bem!
Se eu cantei pro seu gosto até ano que vem, até o ano que vem!
Despedida, despedida, despedida de Belém, despedida de Belém!
Despedida de Santo Reis até pro ano que vem, até pro ano que vem!
Santo Reis já vai embora de mudança para a glória, de mudança para glória!
Visitar menino Deus dentro do seu oratório, dentro do seu oratório!
Lá vai o pássaro voando, muzarim44 bateu as asas aí meu Deus!
Muzarim bateu as assas!
Vai voando e vai dizendo a lapinha nessa casa!
Ai meu Deus a lapinha dessa casa!

Segundo D. Adinélia e demais rezeiros (as), a ladainha de Santo Reis ou
cântico da lapinha representa um ato de boas vindas dos (as) rezeiros (as)
para com os donos da casa. É cantada com muita alegria, entusiasmo e fé e
chama muito a atenção pela musicalidade dos versos e pela composição da
letra.

Para Brandão (1981), os cânticos sagrados de Santo Reis como de

outras folias para santos populares, em comunidades rurais, é um ritual
contemporâneo revestido de uma linguagem atual e concreta. Mesmo sendo
antigo, no lugar onde é celebrado pelos praticantes, ele é vivo, concreto e
atualizado. [...] “debaixo de uma estrutura de toques e cantos, como na Folia de
Reis, a dança se reveste de uma impressionante atualidade e as palavras da
cantoria proclamam a própria vida e a morte da gente do lugar” [...]
(BRANDÃO, 1981, p. 37).
O autor salienta que quando o grupo de foliões migra para outros
lugares e tenta repetir o que fazia, de onde veio, nessa passagem, alguma
coisa se perde porque não há mais o espaço social camponês. “E este não
pode ser mais retraduzido do mesmo modo, que todos juntos, moradores e
foliões, sejam como uma comunidade, uma gente do lugar, ao mesmo tempo”
(p.37).
44

Segundo D. Jucilene que cedeu, gentilmente, essa ladainha de Santo Reis/cântico da
lapinha, o Muzarim é um pássaro comum na região.
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Após o cântico da lapinha todos os (as) rezeiros (as) exclamaram em
voz alta: “Viva Santo Reis!” e os demais, na casa, responderam: “Viva!” Nesse
momento, viram-se expressões de alegria e sorrisos nos rostos dos presentes
e algumas conversas rápidas. Mas, logo em seguida, D. Adinélia deu início ao
cântico das esmolas que tem como finalidade solicitar a esmola ao dono da
casa e louvá-los. Os (as) rezeiros (as) informaram que esse cântico se faz
anunciando e prometendo benções e a recompensa pela esmola dada. Se
houver pertencentes da família que já faleceram os (as) rezeiros (as) são,
imediatamente, avisados pelos parentes do morto solicitando que se reze, após
o cântico da esmola, o cântico para os falecidos. Caso não haja falecidos na
família, se encera o Giro com o cântico das esmolas, cantado com bastante
ênfase por todos.
Passo, agora, a apresentar o cântico da esmola de Santo Reis que foi
transcrito preservando a oralidade dos (as) rezeiros (as).

Ô senhor dono da casa, Ô senhor dono da casa!
Deus lhe dê uma boa noite! Deus lhe dê uma boa noite! Deus lhe dê uma boa
noite!
Boa noite Deus lhe dê! Boa noite Deus lhe dê!
Alegres vamos cantar! Alegres vamos cantar! Alegres vamos cantar!
Essa noite já saiu! Essa noite já saiu!
Ave Maria a passear! Ave Maria a passear! Ave Maria a passear!
Foi atrás de Jesus Cristo! Foi atrás de Jesus Cristo!
Para poder lhe ajudar! Para poder lhe ajudar! Para poder lhe ajudar!
Foi atrás do Rei de Roma! Foi atrás do Rei de Roma!
Enfeitado no altar! Enfeitado no altar! Enfeitado no altar!
Com o seu livro de ouro na mão! Com o seu livro de ouro na mão!
Missa nova vem rezar! Missa nova vem rezar! Missa nova vem rezar!
Missa nova e nova missa! Missa de Santa Maria! Missa de Santa Maria!
Pra cantar meu Santo Reis! Pra cantar meu Santo Reis.
Não tem noite, noite dia! Não tem noite, noite dia! Não tem noite, noite dia!
Ô Senhor dono da casa! Ô Senhor dono da casa!
Paga bem quem lhe cantar! Paga bem quem lhe cantar! Paga bem lhe cantar!
Paga bem que lhe cantar! Paga bem que lhe cantar!
150

Quando ele lhe ajudar! Quando ele lhe ajudar! Quando ele lhe ajudar!
Quando ele lhe ajudar! Quando ele lhe ajudar!
Quando acabo de cantar! Quando acabo de cantar! Quando acabo de cantar!
São José e Nossa Senhora! São José e Nossa Senhora!
Já se foram pra Belém! Já se foram pra Belém! Já se foram pra Belém!
Saíram cantando Reis! Saíram cantando o Reis!
Para nós cantar também! Para nós cantar também! Para nós cantar também!
Que cavalheiro é aquele! Que cavalheiro é aquele!
Que já vem beirando o mar! Que já vem beirando o mar! Que já vem beirando
o mar!
Foi aqueles três magos! Foi aqueles três magos!
Que a Jesus veio adorar! Que a Jesus veio adorar! Que a Jesus veio adorar!
Lá vai o pássaro voando! Lá vai o pássaro voando!
Muzarim bateu as asas! Muzarim bateu as asas! Muzarim bateu as assas.
Vai voando e vai dizendo! Vai voando e vai dizendo.
Viva o dono dessa casa! Viva o dono dessa casa! Viva o dono dessa casa.

Quando terminou o cântico das esmolas, com muito entusiasmo, o Sr.
Almir falou, em voz alta: “Viva o dono da casa!” “Viva toda sua família!” Então,
todos responderam em voz alta: “Viva!” E logo em seguida, todos os presentes
bateram palmas, sorriram e fizeram curtos comentários entre eles. Após esse
cântico, o dono do Santo Reis, o Sr. Luciano, recebeu a esmola em dinheiro.
Percebi que suas irmãs desempenhavam essa função, também, pois o mesmo
estava atrelado a outras funções como de tocar o bumba.
Eloisa Brantes quando se reporta às esmolas do ritual de Reisado do
Mulungu do Morro, na Chapada Diamantina-Bahia, observa que o pagamento
da esmola de Santo Reis está baseado no compromisso de “acertar as contas”
com o santo, desse modo, as ações dos devotos que têm suas casas e outros
estabelecimentos visitados são cumprir com os seu compromisso com o santo.
“Os devotos abençoam a casa, com cantos sagrados e recebem dinheiro dos
donos das casas, cuja festa acontece no final do período de peregrinação”
(BRANTES, 2007, p. 25). Após receber as esmolas os (as) rezeiros (as) se
despediram da casa, reforçando a fé no Santo Reis.
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Para a Festa de Santo Reis é necessário apelar para outros meios
externos, contando com ajuda de políticos em tempos de eleições, ajuda
através de donos de lojas e mercados, em Barreiras e, a colaboração sempre
bem vinda de moradores de outras comunidades. No geral, os (as) rezeiros
(as) se queixam que passam por muitas dificuldades para manter a tradição,
conforme praticada pelos seus antepassados, mas também, ressaltam
mudanças que foram favoráveis à sua continuidade.
No ano passado, em 2012, quando participei da Festa de Santo Reis e
do Divino, percebi uma grande fartura e extensão das Festas aliadas aos
conflitos dos partidos políticos, brigas por causa das faixas dos candidatos e
por motivos relacionados à campanha política, durante a Festa. Este ano, notei
uma grande diferença na Festa. Ao perguntar o porquê deste episódio, muitos
(as) rezeiros (as) alegaram que este ano não houve incentivo, pois não era ano
político. Já houve situações em que os familiares, junto ao dono da Festa, se
responsabilizaram por todo custo para não deixar de manter a tradição.
3.2.1 Cânticos dos Convidados: Solicitando Pedidos e Graças Alcançadas
para Santo Reis.
D. Geralda explicou que existe o cântico para os convidados que é
solicitado pelas pessoas que fazem pedidos ou que querem pagar uma graça
alcançada para Santo Reis, inclusive, eu solicitei esse cântico, desejando o
término deste trabalho com um bom desempenho. Quando termina o cântico
da esmola os (as) rezeiros (as) procuram saber se alguém vai solicitar o
cântico dos convidados para iniciar o cântico dos falecidos. Perguntei a D.
Adinélia sobre essa preocupação e ela forneceu a seguinte explicação.

A gente começa com a ladainha de Santo Reis né? Aí,
vem a do dono da casa pra pedir a esmola e depois a dos
convidados, se tiver alguém pedindo aí e, por ultimo, é o
dos mortos [...] É porque o cântico dos mortos não pode
cantar no meio dos vivos, se eles já morreram? Por
exemplo, se cantar o cântico dos mortos e alguém pedir o
cântico para os convidados que é também dos vivos, não
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pode mais cantar. Aí, tem que cantar em outro lugar que
chegar. Por ali já encerrou com o canto final que é do
morto.

(D. Adinélia Catula dos Santos, 46 anos.

Entrevista realizada, durante o Giro das Esmolas de
Santo Reis. Dezembro de 2012).

Essa preocupação da interlocutora procede, pois, na prática, eu pude
constatar esse procedimento. O início do cântico dos convidados que,
segundo, os (as) rezeiros (as), é o mesmo cântico dos vivos, obedece a uma
condição de gênero, caso seja para o homem, inicia-se com a frase “Homem
rico e cavalheiro”, caso seja mulher, é “Mulher rica e cavalheira.”. Observei que
o cântico para os convidados de ambos os gêneros se difere do cântico dos
mortos apenas pela introdução. Tanto o cântico dos falecidos como o dos
visitantes tem um mesmo ritmo e são acompanhados pelos mesmos
instrumentos. As letras se diferem pela primeira e segunda estrofe que
identifica a procedência do cântico no final.
Segue o segundo trecho do canto para vivos que ressalta a diferença
entre ambos os cânticos.

Para os homens:

Homem rico e cavalheiro venha receber seu canto!
Aí meu Deus venha receber seu canto!
Eu peço por caridade dê esmola a esse santo
Aí meu Deus dê esmola a esse santo!

Para as mulheres:

Mulher rica cavalheira venha receber seu canto.
Aí meu Deus venha receber seu canto!
Eu peço por caridade dê esmola a esse santo
Aí meu Deus dê esmola a esse santo!
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Após esses dois trechos, segue-se a mesma sequência do cântico
abordando os mesmos trechos do cântico para falecidos.
3.2.2 O Cântico para os Falecidos: A Permanência e o Respeito aos
Antepassados da Comunidade no Giro das Esmolas de Santo Reis.
Percebi, no momento do cântico de louvor aos falecidos da família, que
os seus nomes completos são falados como se fosse importante direcionar o
cântico, identificando o ente querido. Nas casas em que percorri, durante o
Giro, são sempre os filhos, netos ou esposas (os) desses (as) falecidos (as)
que organizam, por ordem de tempo de falecimento, os seus nomes para ser
homenageados com o cântico. Há, também, uma preocupação de dizer,
corretamente, os seus nomes, durante o encaminhamento do cântico e, para
cada membro falecido na família entoa-se o cântico para falecidos.
Segue um trecho do cântico dos falecidos:

Deus te salve corpo morto! venha receber seu canto!
Aí, meu deus, venha receber seu canto!
Eu peço por caridade, dê a ele (a) a salvação!
Aí, meu Deus, dê a ele (a) a salvação!
São José e a nossa senhora já se foram pra Belém.
Aí, meu Deus, já se foram pra Belém!
Sairão cantando o Reis para nós cantar também.
Aí, meu Deus, para nós cantar também!
Já saíram as três Marias pela rua passear.
Aí, meu Deus, pela rua passear!
Foram atrás de Jesus Cristo sem nunca poder achar.
Aí, meu Deus, sem nunca poder achar!
Foram dar com ele em rama enfeitado no altar.
Aí, meu Deus, enfeitado no altar!
Com o seu livro de ouro na mão, missa nova vem rezar!
Aí, meu Deus, missa nova vem rezar!
Missa nova e nova missa, missa de Santa Maria.
Aí, meu Deus, missa de Santa Maria!
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Pra cantar meu Santo Reis não tem noite, noite dia.
Aí, meu Deus, não tem noite, noite dia, não tem noite, noite dia !
Senhor, dono do canto, paga bem quem lhe cantar!
Aí, meu Deus, paga bem quem lhe cantar!
Paga bem que lhe cantar pra Santo Reis lhe ajudar!
Aí, meu Deus, Santo Reis lhe ajudar!
Santo Reis lhe ajudar toda parte que andar.
Aí, meu Deus, toda parte que andar!
Deus lhe pague sua esmola que nos deu aqui agora!
Aí, meu Deus, que nos deu, aqui, agora!
No reino do céu se veja Deus lhe dê o reino da glória!
Aí, meu Deus, lhe dê o reino da glória!
Lá vai o pássaro voando, muzarim bateu as assas!
Aí, meu Deus, muzarim bateu as assas!
Vai voando, vai dizendo, viva o dono desse canto!
Aí, meu Deus, viva o dono desse canto!

Após o cântico dos falecidos, o Sr. Almir exclamou, em voz alta.
“Falecido, falecido, venha receber seu canto”! Alguns membros da família ainda
disseram outras palavras como: “Descanse em paz ou Deus te dê o reino da
glória sempre”!

E todos os presentes responderam: “Viva!” Essas palavras

eram proferidas entre lágrimas ou expressões de saudade daquele ente
querido. Durante o cântico para os mortos, alguns membros da família
designavam preces e rezavam o Pai Nosso e Ave Maria para falecidos. As
pessoas que conheciam o morto ou os seus parentes também se
emocionavam, se comportando de maneira respeitosa, durante a execução do
cântico para o falecido.
Durante o cântico, alguns membros, ainda, faziam pedidos para
confortar a alma do morto, em voz muito baixa, com os braços curvados para
cima e as mãos abertas, olhando, fixamente, para o (os) seu (s) falecido (os)
presente (s) nos álbuns de família emoldurados nas paredes da sala, muito
comum em algumas localidades do povoado.
Em outras situações, notei que, os familiares preferiam ficar com os
olhos fechados, com a cabeça baixa e com uma das mãos na testa, enquanto
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balbuciavam palavras de conforto para a alma do morto. Houve um caso, em
que a perda do familiar era muito recente e, de maneira inesperada, por ser
muito jovem, a matriarca da família junto com os seus filhos estava muito triste,
porém conformava-se com o quadro contendo a foto do seu ente querido.
Nesta situação, notei uma preocupação muito grande de alguns
integrantes do grupo de rezeiros (as) e de outras pessoas da comunidade, em
confortar a família que perdeu o seu familiar, marcando uma visita posterior à
Festa de Santo Reis. Os familiares também retribuíam, agradecendo, com
gestos de reconhecimento, respeito e de gentileza e com palavras de gratidão.
Essas situações foram percebidas no Giro, durante a Festa de Santo Reis e em
outras tradições da comunidade.
Os cânticos para os falecidos transmitem uma visão de que os
moradores têm amor, respeito e prezam pela permanência da memória dos
seus antepassados entre eles. Oliveira, (2002, p. 169) elabora essa mesma
compreensão quando se refere à importância da ladainha do Divino Espírito
Santo, padroeiro da comunidade negra rural do Espírito Santo, localizada no
município de São Mateus-ES. Segundo o autor, o processo de reelaboração da
identidade étnica age como um meio de demarcar a identidade dos moradores
em relação aos que são de fora da comunidade.
Tanto os cânticos para os vivos como o cântico para os mortos parecem
exercer significativas finalidades ligadas à solidariedade do grupo, marcado
pelos votos e desejos de felicidade, além do reforço da fé em Santo Reis.
Através do pedido do cântico para os mortos, sabe-se quem faleceu na
comunidade e, através das preces para os vivos, sabe-se quem está para ter
filhos, quem está passando por uma situação difícil, ou até mesmo, quem está
doente nas residências. Esse conhecimento, a partir do qual todos sabem da
vida do outro gera a participação, solidariedade e ajuda mútua.
3.3 O Samba e os Instrumentos no Giro das Esmolas de Santo Reis.
A realização do samba pelos (as) rezeiros (as) ocorre sempre quando há
uma solicitação dos donos da casa. Geralmente, isso acontece logo após o
cântico dos convidados ou dos falecidos, caso na casa tenha parentes mortos.
Os (as) rezeiros (as) verificam, com antecedência, se todos os falecidos da
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casa foram contemplados com o seu cântico, só assim, então, pode iniciar o
samba.
Os sambas têm melodias curtas, geralmente são “puxados” pelos (as)
cantadores (as), os demais respondem ao verso tirado, batendo as mãos, em
um único ritmo e com o acompanhamento dos instrumentos. Na maior parte da
sua realização, nas casas e em outros espaços, o samba é feito apenas com
instrumentos e com o bater das mãos, fazendo a marcação rítmica, às vezes
ouve-se gritos, fruto da empolgação do público diante daqueles que entram na
roda.
Nos sambas de que participei, tanto no Giro como na Festa, percebi que
o grupo cantava com mais frequência uma única melodia em referência a Ema.
Perguntei aos rezeiros, Sr. Almir e o Sr. Ito se havia outras melodias, eles
informaram que existiam muitas melodias cantadas no samba, porém, em
decorrência da morte das pessoas que sabiam, elas não são mais cantadas
pelo grupo. As melodias tiradas pelos cantadores falavam de animais, de
casais e situações engraçadas, como por exemplo, o samba Eu vi.
A seguir, apresento os trechos do samba da Ema que é muito cantado
pelo grupo e outro trecho do samba Eu vi que foi relembrado pelo Sr. Ito,
durante a sua entrevista no Giro das esmolas de Santo Reis.

Samba: Ô ema ô ema!

Ô ema ô ema! (Inicia Sr. Almir ou Sr. Ito).
Nunca vi passo (pássaro) de pena. (Todos respondem).
Pra correr dessa maneira! (Todos respondem).

Samba: Eu Vi, eu vi.

Eu vi, eu vi! (Inicia Sr. Almir ou Sr. Ito).
Eu vi meu bem dormir! (Inicia Sr. Almir ou Sr. Ito).
Mas eu vi o passo (pássaro) namorando a juriti! (Todos respondem).

Antes do início do samba, em uma das casas que visitei, durante o Giro,
grande parte das pessoas estavam do lado de fora da casa, principalmente, os
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(as), jovens, porém, quando o samba começou, logo, entraram para participar
da roda e a sala ficou lotada. Todos espremidos, mas aparentavam estar
felizes nesta animação, após os cânticos. Quem começou a sambar primeiro
foram às lideranças do grupo de rezeiros (as). Elas, primeiro, tiravam uns aos
outros e depois abriam espaço para os donos da casa e, em seguida, para os
demais visitantes adultos, jovens e crianças.
O samba consistia numa sequência de salteados que as pessoas faziam
uma em frente a outra e depois de cinco ou mais saltos, os devotos se
abraçavam apoiando-se um nos ombros da outro. Uma vez abraçados, unidos
pelos ombros, eles faziam uma sequência de três a quatro giros nos dois
sentidos e depois se soltavam. Uma pessoa convidada a entrar na roda, ficava
para convidar outra e assim se procedia até o final do samba. Desse modo,
toda essa sequência era repetida várias vezes até que quase todos os
visitantes pudessem sambar. Os tocadores não sambavam a menos que não
estivessem tocando os instrumentos.

Foto-17 À direita, a esposa do Sr. Luciano e a esquerda D. Geralda sambando
durante o Giro das esmolas de Santo Reis, na localidade da Serra Talhada.
Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

O samba parece ser o momento mais esperado do Giro das esmolas de
Santo Reis, pois as pessoas ficavam felizes sambando ou observando as
outras sambarem.

Observei que muitos faziam graça, zombavam quando

alguém sambava diferente ou fora do ritmo quando não sabiam os passos,
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como aconteceu comigo. Outras estimulavam as que estavam sambando, para
que sambassem com mais agilidade.
Para a escolha dos pares, no samba, não há diferenciação entre os
gêneros homens e mulheres. Percebi que os homens convidavam outros
homens para sambar com eles, a mesma coisa acontecia com as mulheres.
Não havia diferenças de faixa etária, de idades, tanto os idosos tiravam os
jovens para sambar, como os jovens faziam da mesma forma. Essa norma
aconteceu com as crianças e os demais.
Após o samba, os (as) rezeiros (as) cumprimentaram os donos da casa
e se retiraram, dirigindo-se para outras residências, que já estavam à espera
deles. Em quase todas as casas, mercados e bares o Giro das esmolas de
Santo Reis obedeceu a essa mesma dinâmica salvo quando entrou no
cemitério. Neste local, os (as) rezeiros (as) só fizeram apenas o cântico da
lapinha e o cântico dos falecidos.
Sodré, (1998, p. 123-124) destaca que o samba é portador de muitas
funções sociais, traz prazer, alegria e descontração para os seus participantes
e dá continuidade à herança deixada pelos antepassados africanos. Os
batuques e os sambas representam a afirmação da cultura afrobrasileira como
uma herança cultural sempre em movimento e com novas interpretações,
conforme as gerações que surgem (DIAS, 2001, p. 880). É nesse espaço do
samba que os moradores falam de si, de suas vidas e da sua comunidade,
podendo ser um veículo de transmissão de críticas sociais daquele lugar ou de
outros.
Observei, nessas ocasiões do samba, que as suas melodias, versos,
ritmos e danças passam valores e aprendizagens. Crianças, jovens, adultos e
os mais velhos dançam, interagem, riem, ficam felizes, em fim se comunicam
uns com os outros. Após sambarem, fazem comentários entre eles, de quem
sambou mais, menos, com agilidade para não perder o “passo” do samba.
Mesmo com modificações, através dos tempos, o samba tem, dentre os
objetivos, a função de promover diversão e romper com a rotina do cotidiano da
comunidade. A seguir, apresento os instrumentos utilizados no samba.
O bumba e o tambor são produzidos pelos tocadores. Para fazer esses
instrumentos eles utilizam a madeira extraída de uma árvore frondosa chamada
Tamburí no povoado que, apesar de ser nativa da região do Pantanal, é muito
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comum no Cerrado baiano. O Sr. Luciano informou que essa árvore é muito
apropriada para fazer esses instrumentos. O bumba e o tambor são revestidos
de couro seco de bode ou boi e, todo esse trabalho é realizado pelos
tocadores. O Sr. Osvaldo, um dos tocadores do bumba, comentou que esse
instrumento é o mais pesado de todos, principalmente por ser o maior desse
conjunto de instrumentos.
O bumba emite um som mais grave, sua função é produzir batidas fortes
com as baquetas feitas de madeira e com a ponta revestida de espuma,
conduzindo os outros instrumentos na formação do ritmo. Segundo o Sr.
Osvaldo, “O bumba dita o ritmo” para os outros instrumentos. Observei nos
Giros que o bumba é o instrumento bastante utilizado no Giro das esmolas de
Santo Reis e do Divino, assim, como em outras tradições festivas do povoado.
Percebi a sua indispensável utilização no samba de Santo Antônio na casa de
D. Maria Cruz, conhecida por D. Maria Preta. O bumba por possuir dimensões
bem maiores, fica, normalmente, apoiado frente ao peito dos tocadores por
uma cinta de couro atravessada de forma horizontal e pendurada no corpo
deles.
O tambor é um instrumento de marcação menor que o bumba, é tocado
por uma vareta feita de galhos de árvores nativas do povoado, diferente da
baqueta do bumba. Os tocadores fazem repetidas manutenções no tambor,
apertando as suas cordas laterais, principalmente durante o Giro, para que o
seu som fique bem afinado.
A preservação desses instrumentos é realizada pelos tocadores. Eles
relatam que não existem segredos para guardá-los, apenas mantém esses
instrumentos em suas residências, protegidos da umidade, do calor intenso,
evitando por objetos sobre eles para não danificá-los e desafiná-los. O Sr.
Luciano, em tom de brincadeira, falou que é bom o tambor e o bumba e demais
instrumentos ficarem longe das crianças porque, as às vezes, ao manuseá-los,
brincando de “tocar”, elas podem desafiná-los e para acertar a afinação, às
vezes, dá muito trabalho.
Contudo, ele parece não se importar com isso, pois vi em muitas
ocasiões dos intervalos do Giro algumas crianças brincando de tocar esses
instrumentos em companhia dos tocadores. Observei que os mesmos não se
importavam muito com essa atitude das crianças em brincarem manuseando
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os seus instrumentos. Porém, os tocadores tomavam cuidado com elas,
evitando que danificassem os seus instrumentos. Alguns tocadores até se
envolviam com as brincadeiras. Em um desses momentos, presenciei o Sr.
Luciano ensinado o seu sobrinho alguns toques e ritmos no tambor, “batendo”
junto com ele.
As gaitas compreendem instrumentos de sopro no formato de um cano
de madeira, medindo, em média, 25 centímetros, com uma abertura em cada
uma de suas extremidades. Elas possuem uma pequena abertura na parte
superior e as demais na parte inferior.
As gaitas também são produzidas pelos tocadores, com bambus
retirados nos brejos das localidades, no povoado. Encontrei dois tipos de reco:
um fabricado completamente de metal, cujo som era produzido por raspagem
de uma baqueta nas suas aberturas horizontais, esse tipo aparentava bem
atual, e outro com base de madeira e ferro, de fabricação artesanal muito
antigo. Ao perguntar a D. Geralda a quem esse instrumento pertencia, fui
informada de que era do seu pai, Sr. Otávio e a fabricação também era de sua
autoria, pois todos os instrumentos do Reis são fabricados, no povoado.
Nas fotos abaixo, apresento os instrumentos utilizados para o samba,
sendo eles: o bumba, o tambor, o reco de metal e a gaita.

Foto 18 - Os instrumentos expostos na varanda da casa do Sr. Luciano.Tambor (menor)
e o Bumba (maior). Serra Talhada. Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).
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Foto 19 - Os instrumentos: a gaita de madeira e o reco de metal no Derradeiro dia de
Santo Reis, na localidade da Serra Talhada. Povoado do Mucambo. Janeiro de 2013.
(Autoria: Rogério Lima Vidal).

Essa forma de fazer o samba, na comunidade, é muito particular e
possui características próprias do grupo que a produz. Mas é importante
pontuar que esse valor cultural não é um retorno ao passado e não pode ser
único de um lugar, sobretudo, porque atravessaram fronteiras e sofreram
intensas negociações (HALL, 2006, p. 89).
O samba, realizado durante os Giros das esmolas, na Festa de Santo
Reis e demais festividades religiosas do povoado, é parte dos costumes
religiosos e lúdicos dos moradores do Mucambo. Esses costumes não podem
ser considerados como únicos em sua origem, pois eles dialogam e negociam
com novas e antigas culturas, sofrem influências de outras culturas e territórios,
assimilados. (HALL, 2006, p.88).
3.3.1 O Pouso no Giro das Esmolas de Santo Reis: Promessas e Pedidos
de Graças Alcançadas com o Santo.
O pouso do Giro de Santo Reis, em algumas casas, aconteceu no final
da noite em decorrência do cansaço do grupo. Ele obedece a uma rede de
significados que estão atrelados ao mundo espiritual e simbólico dos membros
do grupo. Os (as) rezeiros (as) falaram que ele ocorre em diversas situações,
enumerei duas que considerei pertinentes: A primeira, diz respeito a um
membro da família que estava acamado e, a pedidos dos seus familiares, os
(as) rezeiros (as) entraram no seu quarto e realizaram o canto para vivos,
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pedindo o seu restabelecimento, em seguida fizeram o

pouso dos

instrumentos, solicitando sua melhora, naquela casa. E para supressa de
todos, o mesmo se restabeleceu, participando da Festa, no mês seguinte.
Outra situação ocorreu com D. Adinélia, a qual após ter sonhado com o
Santo Reis, pedindo o pouso na sua casa, várias vezes, não entendia o porquê
desse sonho. Logo em seguida, percebeu que esse sonho se justificava pelo
seu adoecimento repentino e sem uma causa clínica comprovada. Segundo a
interlocutora, parecia algum tipo de “trabalho” ou “coisa feita”. Ao pedir o pouso,
naquele ano, ela melhorou, mas relata que fez uso de banhos e rezas com o
Sr. Agenor, rezadeiro da comunidade. Sobre esse rezadeiro e suas práticas de
rezas no povoado do Mucambo, irei dissertar no próximo capítulo.
Durante o Giro das esmolas, muitos devotos que recebiam os (as)
rezeiros (as) em suas casas, pediam para o Reis abençoar, além de suas
casas, suas roças. Esse gesto é realizado com a passagem da bandeira do
Divino nos cômodos das casas e pedido dos seus donos. No caso do Giro da
esmola de Santo Reis os rezeiros (as) entraram na roça, nos cômodos da casa
e cantaram a ladainha.
O Sr. Luciano relatou que não são os (as) rezeiros (as) que determinam
onde vão fazer o pouso, é o Santo Reis. Percebi que o pouso acontecia
quando os (as) rezeiros (as) ficavam exaustos numa determinada hora da noite
ou madrugada, pedindo para encerrar o Giro. Observei uma situação em que
os donos de uma casa solicitaram o pouso do Santo Reis.
Houve também alguns casos dos membros da família solicitarem que o
Santo Reis passasse a noite na sua casa, desse modo, os (as) rezeiros (as)
não dormiam nessa casa, eles apenas colocavam os seus instrumentos na sala
em frente a lapinha, caso houvesse, e retornavam para as suas residências
para dormirem. Então, logo no dia seguinte, pela manhã bem cedo, os (as)
rezeiros (as) retornavam a casa onde tinham deixado os seus instrumentos,
tomavam café e faziam a ladainha de Santo Reis, seguindo depois para as
outras redondezas. Sobre as normas do pouso relata o Sr. Luciano.
O pouso é muito sério. Nós não faz porque quer. O Reis diz aonde
quer ficar. Porque é assim, às vezes, tá todo mundo ali animando
brincando, cantando pelo Mucambo e aí chega numa casa e fica todo
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mundo, assim cansado. Aí o pessoal da casa dá uma merenda e a
gente come e fica conversando e resolve deixar as coisas (Os
instrumentos). Parece que ali foi o Reis que mandou ficar na casa.
Quando a gente vê, moço, foi isso mesmo. Porque tem alguém
doente com alguma coisa pra resolver com o Reis. (Sr. Luciano da
Silva da Conceição, 41 anos. Entrevista realizada, durante o Giro de
Santo Reis. Dezembro de 2012).

Há, também, situações, segundo D. Geralda, que são as pessoas que
pedem o pouso em nome de alguma graça alcançada.
Se o dono da casa pedir o pouso a gente dá. Porque é Reis que sabe
a graça que eles alcançaram, né? Mas o pessoal que pede fala antes
e marca, porque na hora a gente já encerra ali na casa que pediu.
Porque, às vezes, já tem outra que pede, aí atrapalha. Aí, quando é
assim, os donos da casa faz a janta pra nós. Todo mundo come,
bebe e conversa. Há! Mas é bom viu! A gente faz samba e descansa
ali naquela hora. Mas a gente brinca que só! Você precisa vê como é
bom! Depois vai pra casa e volta depois (No dia seguinte) pra
começar de novo. (D. Geralda da Conceição, 45 anos. Entrevista
realizada, durante o Giro das Esmolas de Santo Reis. Dezembro de
2012).

Para os donos das casas, esse momento de receber a o Santo Reis,
através do pouso, é de grande importância para o fortalecimento da fé entre os
familiares, pagamento de promessas, garantia de “bons ventos” na família e
também na localidade onde o Reis passou. Nessas ocasiões, tanto os (as)
rezeiros (as) como os donos da casa, fazem banquetes acompanhados de
cânticos, ladainhas, conversas, cantorias e sambas. Alex Brandão, quando
pesquisou os festejos de Santo Reis, na comunidade rural de Aldeia, localizada
no Município de Governador, Mangabeira-BA, percebeu que os moradores
estabeleciam uma relação muito próxima com os seus santos populares. A fé,
depositada nos santos, renova-se a cada graça alcançada, tornando a relação,
entre o devoto e o santo, uma relação íntima [...] “em que há cobrança pela
realização de uma graça pelo devoto e a exigência do santo devotado pela
retribuição da graça alcançada” [...] (BRANDÃO, 2011, p.49).
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Conforme D. Geralda, os (as) rezeiros (as) são recepcionados com uma
refeição que reúne pães, peta, beiju, cuscuz, carne de sol frita, bolo, mandioca
cozida, canjica de beber feita com milho branco, mingau, refrigerantes e
panettone. Mas ressalto que, nem todas as casas visitadas têm essa variedade
de iguarias. Em algumas, só encontrei o café e o pão ou café com peta 45 e
pomba de maroto46. Há algumas justificativas para essa ocorrência que, a
princípio, pensei que estivessem ligadas à questão econômica das famílias
visitadas. No entanto, recebi informações, por intermédio das rezeiras, D.
Adinélia e D. Rosa, que antigamente, apesar das dificuldades financeiras, no
povoado, havia muita fartura e principalmente de gêneros produzidos na
comunidade a ponto dos visitantes levarem para casa, ou até mesmo, ter que
estabelecer trocas para não perder os alimentos. Elas se queixam de que as
pessoas perderam o ânimo de fazer a Festa. Sobre essas situações do
enfrentamento às novas mudanças e adaptações encaradas pelos (as) rezeiros
na tradição festiva religiosa de Santo Reis, irei discutir no próximo tópico.
3.3.2 O Giro das Esmolas de Santo Reis: Mudanças, Novas Estratégias e
Resistências.
Comentei, no tópico anterior, sobre a introdução de novos hábitos
alimentares no Giro e, com esta mesma frequência na Festa. Os (as) rezeiros
(as) falaram que vem ocorrendo muitas mudanças e que parecem preocupálos. Eles afirmaram que determinados hábitos não são mais mantidos e os que
existem vem sofrendo mudanças, a exemplo da ausência do cântico de
agradecimento antes e depois das refeições, o uso do cofre para o depósito
das esmolas, as contribuições que vem se tornando curtas, muitos devotos se
tornarem evangélicos, entre outras.
Essas parciais transformações e outras que serão apresentadas nos
seus relatos, por sua vez, agradam e também desagradam os (as) rezeiros
(as). Por um lado, os (as) rezeiros (as) falam das dificuldades em arrecadar
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Biscoito assado no forno feito a base de tapioca, sal, água e ovos, fabricação caseira muito
comum nos festejos religiosos do povoado do Mucambo.
46
Biscoito frito no óleo, feito a base de tapioca, sal, água e ovos, fabricação caseira muito
comum nos festejos religiosos do povoado do Mucambo.
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donativos, dos desafios de manterem o grupo unido, uma vez que muitos não
moram mais na comunidade e outros já morreram, mas, por outro, tentam se
adaptar às novas mudanças, à falta de incentivo financeiro de se adequarem
aos novos hábitos alimentares, inventando novos costumes a cada ano.
Escutei relatos sobre as dificuldades em manter os mesmos rituais da
Festa. D. Adinélia, Sr. Almir e D. Geralda reclamaram sobre essas mudanças.
Destaquei alguns fragmentos das muitas entrevistas que tivemos, nas quais
são evidenciados diferentes pontos de vista. Mas parece haver o desejo em dar
continuidade à tradição.
No meu tempo, era assim, desse jeito aí como eu estou te falando,
com todo muito unido. A gente fazia as coisas uma na casa da outra,
quando não tinha, buscava ali na casa do Ito, pegava na velha
Quinha, comprava fiado em Nô, (Moradores antigos). Mas parece,
agora, que tudo mudou. Aí nós muda também. Faz do jeito que der.
Só não pode deixar acabar o Reis da gente. (D. Adinélia Catula dos
Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua residência, no
Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

O Sr. Almir também lamenta a falta de interesse dos jovens e crianças
pelas tradições da comunidade, justificando que as tradições do povoado estão
desaparecendo.
Pra mim, a tradição, aqui, tá mudando. Já tem coisa que a gente nem
faz mais como antigamente.

Olha o Luciano! Ele me dá benção,

também, você entendeu? Acho que isso é um respeito que vem da
antiguidade, do tempo dos antigos, que ensinou tudinho aí! Mas, os
meninos não quer nada disso. [...] os meninos, aqui, acompanha nós
nas festas, mais eles se interessa por outras coisas que tá no mundo.
Os mais novos, daqui, às vezes, esquece tudo isso, até mesmo de
tomar a bênção ao pai e à mãe. Eu cobro, mas sei, como já te falei,
que a tradição, aqui, tá mudando. [...] Bota um aí pra aprender a tocar
os instrumentos! Pra ir pra escola! Porque ninguém quer isso. Quer é
outra coisa. É coisa que não presta. E isso, aqui, no Mucambo, moço,
tá é cheio!

(Sr. Almir Alves Néri dos Santos, 60 anos. Entrevista

realizada durante o Giro das esmolas de Santo Reis. Janeiro de
2013).
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D. Geralda, também, se expressou. Para ela as tradições do povoado
estão mudando e isso é de uma grande preocupação. A rezeira comentou que
o Giro, antigamente, costumava ser todos os dias, durando todo o mês de
dezembro. Relembrou as outras festas que aconteciam, no povoado e, como
as pessoas se reuniam para fazer suas diversas celebrações.
Comentou, ainda, sobre as difíceis condições de trabalho vividas pelos
moradores e como a Festa religiosa era, também, uma forma de diversão.
Mas também ressalta que, apesar das dificuldades econômicas, muitos
moradores preparavam as suas casas para recepcionar os (as) rezeiros (as).
Conforme a interlocutora, hoje, raras são as casas que preparam
excepcionais banquetes, com alimentos nativos da comunidade para receber
os (as) rezeiros, tocadores e convidados. Sobre a importância da comida,
falarei no decorrer da descrição.
Hoje, me diga, quem aguenta ficar no Reis a noite toda? Eu me
lembro que nós saía com os povo mais velho pelo Mucambo todo. E
era bom naquele tempo! Tinha Coração de Maria, São Gonçalo...
Quando alguém nascia, fazia o samba de São Gonçalo para
agradecer. A gente corria pra casa da Maria Preta, lá do Mucambo
de Cima pra rezar o santo Antônio. Os tocadores tudo ia pra fazer o
samba, era tudo isso aí, a diversão do Mucambo, naquele tempo. [...]
A gente, aqui, trabalhava na roça, fazia pinga, vendia lá na feira. Não
era fácil não. Eu, aqui, fui criada trabalhando, não tive estudo não,
sabe? O que eu tenho foi o que aprendi com o pai. O que deu pra eu
aprendi e meus irmãos nós aprendeu foi trabalhando pesado. Às
vezes, eu vendia feijão verde, maxixe, tinha os meus clientes, depois
que casei eu parei. Era que nós trabalhava e se divertia. [...] Hoje,
ninguém quer fazer as coisas certas. Certo que as coisas, aqui, pra
gente tá melhor do que antes. [...] Agora, a tradição de Reis mudou
muito porque eu sigo muito as coisas dos antigos, como já te falei. E
antes não fazia como estão fazendo, hoje. Olhe bem! Veja se isso é
certo! As meninas tudo de short curto na reza, procurando namorado,
não tem mais aquele respeito pelo santo. Termina tudo bem rápido. A
Festa, aqui, durava o mês todo, tinha dificuldades, não vou esconder
né? Mas tinha muita comida, cada um fazia um pouquinho. Hoje,
ninguém quer. É por isso que eu te digo que o povo, aqui, está
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esquecendo tudo (As tradições). (D. Geralda Oliveira de Souza, 45
anos. Entrevista realizada em sua residência, no Mucambo de Baixo.
Janeiro de 2013).

Alguns autores discutem que as tradições passam por transformações
porque os seus idealizadores, também, sofrem essa mesma influência, no
decorrer dos tempos. Hampaté Bâ, (2010, p.168); Machado, (2005, p. 65). Mas,
ao mudarem, as tradições preservam um dos seus principais aspectos que é
comemorar, participar, renovar, enfim, unir pessoas pela religiosidade, pelo
lúdico e estabelecer relações sociais e políticas. Percebo que mesmo com as
mudanças ocorridas na tradição festiva religiosa de Santo Reis, há nela, esse
caráter agregador que é revelado nos (as) próprios (as) rezeiros (as). Nessa
perspectiva, comenta Miranda, (2009) “As tradições orais mudam ao serem
transmitidas [...] Não há uma transmissão, nem um viver estático sobre as
vivências do ontem.” (p.120).
Mesmo com as mudanças sinalizadas, os (as) rezeiros (as) procuram
manter a tradição, mas sem a ilusão de um retorno ao passado, embora todo o
ritual seja também um retorno ao passado, como uma forma de relembrar os
seus antepassados, fortalecer laços familiares e sociais, rever amigos,
parentes entre outros. Nos seus relatos, eles deixam essa percepção das
mudanças e como negociam com as novas culturas, porém, sem deixar perder
a unidade do grupo. Sobre essas interações e mudanças, dois antigos rezeiros
comentam.
Eu conheço essas festas desde menino, de lá de Ibititá. É Ibititá pra
quem vai pra Macaúbas47 lá, também, tem Reis. Mas o daqui é
diferente. Eu não sou filho do Mucambo. Cheguei, aqui, na década
de 70, depois que casei [...] A festa, daqui, é como aprendi do meu
jeito. Eu sei que tá tudo mudando mesmo. Não é? [...] Mas é como eu
sempre digo: que é assim mesmo. Quando nós for pro mundo de meu
Deus (Falecer), já tem os outros aí pra fazer o Reis que a gente sabe
que vai ser diferente de como nós pegou, né? Mas depois acaba todo
mundo se divertindo. Só não pode ter é confusão. Nós, quando pegou
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A cidade de Ibititá é um município brasileiro do Estado da Bahia, localizada na região da
Chapada Diamantina. Setentrional-Baixo-Médio São Francisco, nas proximidades do município
de Irecê, distante cerca de 500 km da cidade Salvador.
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dos outros, aí também, não foi assim desse jeito. (Sr. Almir Alves Néri
dos Santos, 60 anos. Entrevista realizada durante o Giro das esmolas
de Santo Reis. Janeiro de 2013).

O Sr. Ito, apesar de, hoje, morar no bairro de Barreiras Sul, sempre
frequentou os festejos religiosos da comunidade, desde quando morava no
Mucambo. Para ele, mesmo com as modificações e a perda de determinadas
Festas no povoado, o Reis, ainda, mantém a mesma alegria de reunir os (as)
rezeiros (as), a comunidade e os demais visitantes de fora do povoado.
Toda vida a festa aqui foi assim, como você está vendo. com alegria
da gente, com animação, união. Eu estou, aqui, desde cinquenta.
(1950). Agora, Muita coisa mudou, né? Tinha aquele povo velho da
casa do pai de Bica, Dozinha... (Moradores antigos do povoado). Já
teve ano que o Reis quase não saiu. O pai do Luciano ficou, aí,
doente, mas a gente juntou e fez. [...] Aí quando viu, oi nós aí com o
Reis subindo. Mas foi bom viu! O velho ficou até bom das pernas.
Agora, a gente não faz mais como antigamente porque naquele
tempo não tinha luz elétrica. A gente corria, aí, pelo mundo na
candeia de cera na mão e, às vezes quando não tinha, machucava a
mamona e tirava o óleo porque as vela era para lumiar as lapinha.
Não chegava casa pra fazer o Giro naquele tempo, era muita fartura
de tudo. Pergunte aí pra quem você quiser? Pra vê que não era
assim como estou dizendo? Quem era daquele tempo sabe. Mas
agora... enfraqueou um pouco, porque quem faz tá ficando velho e
outros aí morreram, mas a gente tá frente no Reis. (Sr. Ito, 69 anos,
morador do bairro Barreiras Sul, um dos cantadores de Santo Reis.
Entrevista realizada, durante o Giro das esmolas de Santo Reis.
Janeiro 2013).

D. Domingas, irmã do Sr. Luciano, se posicionou de maneira bem prática
de como se encarrega de dar continuidade à festividade, ensinando os seus
filhos da mesma forma que aprendeu quando criança, através de seus pais.
Comenta a interlocutora.
[...] É, sabe, pra mim é uma alegria vê os meus filhos desenvolvendo
na folia, pra mim é uma alegria! Não vê assim? O meu filho, João
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Paulo sempre ajudava o meu pai, ele bate o tamborzinho. O Daniel,
que é meu filho menor, também, toca a gaita. A Daniela já entrou,
agora, já ajuda a cantar um pouquinho. Eles fazem assim: mãe, ajuda
nós aprender como é que canta? Aí, um pega a latinha, o outro pega
também e aí eu canto e eles vão aprendendo pra quando chegar no
Giro já está tudinho afinado.[...] Porque se nós não botar, mesmo,
eles não aprende. Depois que aprender, faz do jeito deles, né? (D.
Domingas Pereira de Oliveira, 41 anos. Entrevista realizada em sua
residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

As tradições transmitem valores, aprendizagens, reafirmam laços sociais
que aproximam os moradores e visitantes em torno de lembranças,
sentimentos e emoções como pontua, Vansina, (2010, p.141) e Theodoro,
(2005, p. 97). A tradição festiva religiosa de Santo Reis, parcialmente
apresentada, traz esses valores e reinventa outros no momento em que os (as)
rezeiros (as) criam estratégias e se organizam para se manterem unidos. É
bem provável que as articulações entre os (as) rezeiros (as) de criar estratégias
para manter a tradição possam ter sido as mesmas que os seus antepassados
criaram para sobreviver às novas mudanças, as quais encontraram quando
chegaram ao povoado. Essas estratégias podem acontecer com as novas
gerações que vierem.
Com base nos relatos dos rezeiros e nas experiências que vivi com o
grupo, durante o Giro das esmolas de Santo Reis, percebo a construção de
uma “identidade de resistência” discutida por (CASTELLS, 1999, p.22) 48 frente
às mudanças, invenções e adaptações que os (as) rezeiros (as) fazem para
manter a Festa de Santo Reis. Observo que os (as) rezeiros (as) criam ou
inventam estratégias para garantir a saída de Santo Reis, no Mucambo, e isso

48

Para Castells (1999, p. 22) o conceito de identidade é entendido de três maneiras: a
identidade legitimadora, a identidade de resistência e a identidade de projeto. A identidade de
resistência pode ser entendida através da fonte de significado e experiência de um povo, grupo
ou comunidade, na qual os indivíduos dão origem a sua identidade pelo processo de
construção de significados com atributos culturais, religiosos ou ainda um conjunto de atributos
culturais interrelacionados. A identidade de resistência pode ser construída em comunidades e
por sujeitos que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela
lógica da dominação. Este tipo de identidade dá origem a formas de resistência coletiva diante
das opressões sofridas.
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resulta das novas transformações ocorridas na comunidade, por eles, pelas
suas famílias, amigos e devotos.
Pressuponho

que

esse

caráter

da

“identidade

da

resistência”,

identificada na tradição de Santo Reis, esteja relacionada à sua continuidade
por adaptações, mudanças e novas interpretações, mas sem perder o caráter
agregador, festivo e religioso da Festa. Parto, então, da perspectiva da relação
entre tradição e transformação, em que os costumes, manifestações, tendem a
se modificar. De um modo geral, eles temem às mudanças por achar que elas
podem demarcar o fim da tradição festiva religiosa de Santo Reis e, por isso,
procuram se adaptar a ela, mas será que essas adaptações não caracterizam
as próprias mudanças produzidas pelo grupo?
Pretendo, no próximo capítulo, apresentar a Festa de Santo Reis,
também, conhecida como o Derradeiro dia.
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CAPITULO 4
O DERRADEIRO DIA DE SANTO REIS:
A FESTA, OS COSTUMES RELIGIOSOS E OUTROS SABERES
______________________________________________________________________
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4.1 Questões Introdutórias:
Procuro, nesse último capítulo, descrever os preparativos e a
concretização da Festa de Santo Reis, também conhecida como o Derradeiro
dia. A Festa tal como compreendo, aqui, constitui não só a comemoração em
si, mas também a organização do grupo na divisão de seus fazeres e
procedimentos para realização da mesma, o uso da roupa e sua importância
religiosa e social, bem como o desejo de uniformizar o grupo e a
comensalidade coletiva. Na sequência, discuto o espaço da Festa, como um
momento de lazer, de extravasamento das energias e rompimento com a rotina
do trabalho. Para isso, tomo como base as contribuições de Gonçalves, (2012);
Carneiro, (2005); Ferreti, (1995); Brantes, (2007); Silva, (2010); Castells,
(1999); Hall, (2003); Reis, (2001); Miranda, (2009), bem como outros autores
que contribuíram na tessitura final desse texto.
4.2 Os Preparativos da Festa de Santo Reis: A Coesão Social do Grupo no
Derradeiro Dia.
Após a conclusão do período da coleta dos donativos, descrita no
capítulo anterior, os (as) rezeiros (as) se reúnem para a Festa de Santo Reis.
Os últimos Giros das esmolas acontecem nos dias 30, 31de dezembro e 01 de
janeiro. Nestes últimos dias, os (as) rezeiros (as) amanheciam o dia, fazendo o
Giro das esmolas, com a participação de muitos moradores. Já nos dias
seguintes, da primeira semana do ano, foram realizados os preparativos para a
Festa do dia 06 de janeiro na Serra Talhada.
No dia 05, sábado pela manhã, já havia instalado um ambiente de
expectativas e arrumação para a Festa na casa do Sr. Luciano. Havia muitas
tensões, do ponto de vista da distribuição de atividades, da aquisição dos
produtos para a Festa que ainda faltavam e das responsabilidades das
pessoas na preparação dos alimentos que ainda não tinham chegado e etc.
Porém, muitas coisas já estavam organizadas pelas lideranças femininas,
desde o início do Giro.
Dois rezeiros trouxeram um pequeno porco dentro de um carro, que
chegou já sacrificado. Parece que foi uma doação do período do Giro das
esmolas. A carne do porco foi destrinchada no quintal da casa por alguns
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rezeiros do grupo. Após a divisão das melhores partes, estas foram entregues
para as mulheres, a fim de compor a refeição no dia da Festa. No final da
tarde, quase todos (as) os (as) rezeiros (as) já estavam reunidos (as), na
localidade de Serra Talhada, outros, ainda não havia chegado de suas
atividades fora da comunidade.
Os homens que estavam presentes se dividiam para a realização das
diversas atividades do grupo. Alguns começaram a fazer arrumação do toldo,
com madeiras e revestimento de lona, no lado externo da casa, para abrigar os
convidados, protegendo-os do sol ou da chuva, na hora do samba, outros
preparavam bebidas feitas com cachaça e limão, chamada caipirinha, que é
muito utilizada nas outras festividades do povoado e etc. Enquanto isso, os
demais rezeiros foram à mata pegar lenhas para fazer o fogo. Vi algumas
crianças acompanhando eles, mas, percebi, nas reclamações dos homens, que
a presença delas não é muito bem vinda por causa dos riscos que a mata
oferece.
No quintal e na cozinha da casa do Sr. Luciano, as mulheres
preparavam as comidas que seriam servidas no dia da Festa, antes da reza. Vi
duas mulheres fazendo a seleção dos cânticos, na casa dos pais do Sr.
Luciano, onde iniciou a saída do Giro. Elas tinham nas mãos uma cartilha muito
velha, contendo os cânticos que seriam utilizados na reza. As outras mulheres,
na casa, faziam “sala” para os visitantes que já tinham chegado um dia antes
do festejo. Quanto a esses visitantes, acredito que eram parentes da família.
Como as duas casas, tanto a do Sr. Luciano como a dos seus pais
falecidos, o Sr. Otávio e D. Generosa, são próximas, os (as) rezeiros (as) se
dividiam nessas duas casas para executar suas atividades, da seguinte forma:
Na casa do Sr. Luciano, eram preparadas as comidas, as bebidas, além de
receber as visitas; Já na casa dos seus pais, se preparavam os cânticos, a
lapinha, ou seja, a reza, como um todo. No entanto, era como se os (as)
rezeiros (as) separassem, em dois espaços, ofícios sagrados e domésticos.
Observei que havia atividades reservadas ao serviço sagrado para a residência
dos mortos como preparação da lapinha na casa dos pais do Sr. Luciano e
atividades de serviço doméstico como preparação das comidas, bebidas,
roupas, lavagem dos pratos entre outras atividades. Mas tudo isto é só
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interpretação possível sugerida por um arranjo aparentemente inconsciente das
coisas.
As crianças ajudavam muito os seus pais na execução de pequenos
serviços, como a condução da água para a cozinha e arrumação das cadeiras
para as visitas sentarem. Algumas delas brincavam de tocar os instrumentos,
imitando os tocadores. Observei que durante todo o percurso do Giro essa
prática entre elas era muito constante.
A lapinha foi erguida no dia da Festa, logo pela manhã, com a
participação das mulheres e crianças. Não houve rezas nesse momento,
apenas a arrumação, seguidas de muitas conversas sobre a Festa, intercalada
com assuntos de suas vidas conjugais, entre outros. Observei que essas
mulheres se dividiam entre as rezeiras e outras de dentro e de fora do
povoado. A lapinha é composta de diversos objetos de procedência natalina
como: festões, bolas coloridas, imagens de santos em papel e em gesso,
bilhetes escritos por devotos pendurados na parte superior da lapinha. Há,
também, fitas coloridas, papéis coloridos e terços de plástico.

Foto-20 A lapinha de Santo Reis, na casa dos pais falecidos do Sr. Luciano. Serra
Talhada. Dia da Festa de Santo Reis. Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Notei que a decoração da lapinha é um momento, também, de
sociabilidade e fé. Pessoas da família, moradores, visitantes, todos ajudam,
enquanto os outros que chegavam acendiam velas, rezando e fazendo pedidos
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endereçados ao Santo Reis. Há, também, uma grande quantidade de folhas e
flores nativas da região que as crianças, auxiliadas por suas mães, pegavam
nas proximidades das casas.
Muitas mulheres, entre elas visitantes, moradoras na comunidade,
algumas idosas, outras jovens, outras, ainda, na fase adulta com filhos
pequenos (as), ao se ajoelharem em frente à lapinha, depositavam papéis com
pedidos de proteção e de agradecimento ao santo por ter as suas graças
alcançadas. Outras, apenas rezavam em frente à lapinha admirando-a. Ao se
levantarem, algumas dessas mulheres, principalmente as mais velhas e
adultas, permaneciam no local em companhia das outras mulheres,
conversando, contando casos e rindo das situações vivenciadas nas Festas
passadas.
Os homens, também, se aproximavam da lapinha, porém, eles apenas
se benziam, fazendo o sinal da cruz com a mão direita sobre o corpo, alguns se
ajoelhavam, rápido levantavam, conversavam com os demais presentes e logo
depois, saíam. Notei que eles não se comprometiam em auxiliar as mulheres
na arrumação da lapinha, observavam a arrumação e admiravam com palavras
gentis e se retiravam. Muitos, ao sair da casa, procuravam se envolver em
outras atividades como: conversar, beber, auxiliar nas atividades dos outros
homens como preparar as carnes para o churrasco, preparar bebidas,
providenciar produtos que ainda faltavam, arrumar o toldo para o samba entre
outros. Muitos, também, ficavam na varanda da casa, conversando com as
visitas ou na cozinha, “beliscando” algum salgado ou provando, às escondidas,
da comida que ainda não tinha sido servida.
Nesse contexto, também, observei que as crianças e adolescentes,
trazidas por suas mães, repetiam os mesmos costumes de seus pais em
relação à organização da lapinha. As crianças e os (as) adolescentes49 ao
cumprimentar os mais velhos do grupo, pediam-lhes a bênção de maneira
49

Refiro-me, aqui, apenas às adolescentes, pois em todo o momento da organização da
lapinha, na casa dos pais falecidos do Sr. Luciano, a permanêcia delas nesse grupo específico
de mulheres era constante. Essas adolescentes desenvolviam as mesmas atividades de suas
mães, tias, avós, e as demais pessoas, com as quais elas mantêm grau de parentesco. Já os
adolescentes do gênero masculino, apenas cumprimentavam os adultos e mais velhos (as),
tomando-lhes a benção e depois se retiravam a fim de ocuparem-se de outras atividades no
lado externo da casa ou apenas para conversar com os outros adolescentes e homens do
grupo.
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respeitosa e, às vezes, tímidas. Esse grupo, após acender velas e rezar junto
com as suas mães, ia brincar e auxiliar os demais nas atividades de
preparação da Festa. Havia crianças que ficavam com as suas mães e avós,
brincando com as velas em companhia das outras crianças, na sala. Algumas
delas opinavam nas conversas dos adultos e idosos, de vez em quando, logo
eram chamadas a atenção por esse comportamento, sendo convocadas a se
retirar do local que, naquele momento, parecia ser restrito às mulheres e,
principalmente, por adultos e mais velhos.
Valdélio Silva, quando elabora a “deferência social com os mais velhos”,
no seu trabalho de pesquisa, nas comunidades quilombolas de Magal e Rio
das Rãs, comenta que os mais velhos, até hoje, são tratados com grande
respeito, mesmo após a criação das associações representativas sob efeito da
legalização das terras nessas comunidades, pois, antes, “o respeito era ainda
mais reverencial”. O pesquisador, ainda, comentou das queixas que os mais
jovens dessas comunidades fazem aos mais velhos. Para os mais jovens, o
fato deles não saberem muito os conhecimentos e histórias de suas
comunidades é devido ao fato de os mais velhos não ter permitido que eles
presenciassem as suas conversas entre outras restrições quando eram
crianças. (SILVA, 2010, p. 133).
Como já havia sinalizado, nos capítulos anteriores, mas sem maiores
detalhes, os mais velhos e adultos são muito respeitados pelas crianças e
jovens, tanto na vida cotidiana e social da comunidade do Mucambo como nas
celebrações religiosas. Através de suas referências, os mais novos incorporam
e aprendem as regras de convivência comunitária, saberes, limites, e, assim,
são educados.
Desse modo, a referência que fiz à posição de respeito e reverência dos
jovens aos mais velhos, nas comunidades estudadas pelo professor Valdélio
Silva, me fez perceber que os mais velhos e adultos, no povoado do Mucambo,
também, delimitam o que as crianças e jovens podem ou não presenciar em
suas conversas e interações. Essa questão foi muito bem observada durante
as minhas entrevistas com esse grupo de interlocutores (as) e muito mais
pertinentes na ocasião da Festa de Santo Reis e outras festividades
observadas no povoado.
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Os preparativos para a Festa incluem a seleção de alguns cânticos que
serão cantados no momento da reza e na missa, logo à noite, os quais são
ensaiados durante essa ocasião de visita à lapinha.

As crianças ajudam

naquilo que podem, para elas esse momento representa uma grande diversão,
principalmente quando acendiam as velas no chão. A lapinha é mantida
durante todo o mês de janeiro. Percebia-se que todos se curvavam diante dela
quando chegavam à casa dos pais do Sr. Luciano e endereçavam pedidos de
proteção para si e seus familiares falando bem baixo.
Durante a noite, alguns parentes que já tinham chegado com
antecedência para participar da Festa, saíram para o Mucambo de Baixo e de
Cima para se divertir e visitar outros parentes nestas localidades. Algumas
mulheres foram com os seus maridos. Diante dessa situação, as outras que
moram na comunidade ficaram em casa, cuidando do café do dia seguinte.
As mulheres fizeram bolo, peta, beiju e prepararam carne, feijão e outros
pratos que exigem tempo e cuidado no preparo. As crianças brincavam a ponto
de não ter hora para dormir. Elas se envolviam com as outras crianças que
chegaram com os seus pais, vindos de outras cidades ou povoados.
Como já havia comentado em capítulos anteriores, é muito presente a
participação das mulheres na Festa a ponto de parecer que elas são as únicas
no que diz respeito aos preparativos mais práticos da Festa. Elas
desempenham muitas atividades como vem sendo demonstrado no decorrer da
descrição, porém, reclamam do excesso de tarefas a elas atribuídas. Parece
haver, tanto nas Festas como na vida diária dessas mulheres, uma divisão
sexual do trabalho que pressupõe uma “desigualdade de gênero” discutida por
Silva (2010, p. 135) em relação ao quilombo Rio das Rãs e Mangal. É
interessante que tais incômodos e tensões apareçam, de maneira explícita, em
suas falas, neste momento ritualístico.
Percebi, nessas mulheres, uma reprodução dos seus cotidianos ligados
aos trabalhos domésticos na organização da Festa. No Mucambo, em
diferentes ocasiões e nos ciclos da Festa, as mulheres ficam responsáveis pela
preparação da comida, do café e de servir aos visitantes, enquanto os homens,
após os seus serviços, conversavam na sala, na varanda ou nos quintais. Na
residência em que fiquei nos dias que antecediam a Festa, essa mesma
reprodução se fazia presente.
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Concordo que são pontos de vista e comunidades diferentes, mas o que
pretendo ressaltar é que as mulheres reclamam, mas, ao mesmo tempo,
trazem indícios de uma “autovalorização” dessas responsabilidades que
assumem. Esse excesso de responsabilidades parece definir um status,
principalmente quando as pessoas de fora as legitimam pelo que fazem. Muitas
reclamam do excesso de trabalho, mas, ao mesmo tempo, se orgulham pelo
que fazem. Apresento, no próximo tópico, o início da Festa de Santo Reis.
4.2.1 O Derradeiro Dia de Santo Reis: Louvores, Diversão e Trabalho
“Salvas e Viva para Santo Reis”!

A Festa começou logo pela manhã, entre as 09h00min e 10h00min, se
estendendo até a noite, com a missa festiva para Santo Reis, na Igreja
Padroeiro Menino Deus, na localidade do Mucambo de Baixo. A reza foi
realizada na residência que foi dos pais do Sr. Luciano, onde iniciou a primeira
saída do Giro das esmolas. A residência é pequena, dividida em uma sala,
dois quartos, cozinha e um vasto quintal, cercado de paus com árvores e duas
casas construídas, pertencentes aos seus filhos. Observei que a casa mantém
o mesmo mobiliário e peças conservadas utilizadas pelos seus pais quando
eram vivos.
Ainda nas primeiras horas da manhã, foi realizada a alvorada com rojões
como forma de avisar aos moradores da localidade que a reza iria começar. As
pessoas, principalmente os parentes da família que vieram na noite anterior
para ajudar, ainda estavam tomando café, ao mesmo tempo em que
atualizavam as conversas que não foram consumadas na noite passada.
Observei a participação dos homens mais velhos, desenvolvendo várias
atividades em todas as etapas da festividade. As mulheres mais velhas
orientavam na arrumação da lapinha, enquanto cantavam ou narravam casos
antigos. Outras preparavam comidas, doces e salgados como a peta e a
pomba de maroto, auxiliadas pelas jovens que aprendiam os seus
conhecimentos culinários. De vez em quando, essas mulheres ainda opinavam,
dando sugestões e ordem nas outras atividades dos adultos e jovens.
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Os homens mais velhos faziam bebidas alcoólicas, iam buscar, juntos
com outros, lenha na mata, mas de vez em quando; O papel deles, nesse caso,
era de escolher ou indicar a melhor madeira a ser derrubada. Alguns mais
velhos, de ambos os gêneros, pelo avançar da idade ficavam sentados na
varanda ou quintal conversando, recepcionando os visitantes que chegavam ou
dando palpites aos demais que trabalhavam na preparação da Festa.
Antes de começar a reza, as crianças brincavam com os instrumentos
improvisados, feitos pelos adultos para elas se divertirem. E outras ajudavam
os seus pais, levando água para lavar os pratos, repassando recados,
ajudando na limpeza dos pratos, panelas e outros. Passo, agora, a demonstrar
a importância da roupa, durante a Festa do Derradeiro dia.
4.2.2 O Ato se de Vestir para Santo Reis: O Uso da Roupa no Giro e no
Derradeiro Dia.
A grande maioria dos participantes se vestia de maneira bastante
elegante, um número menor usava roupas que pareciam ser do seu cotidiano.
Os tocadores estavam usando camisas com cores diversas e com modelos
diversificados, as calças acompanhavam tecidos de diversos tipos, como jeans,
tergal e brim e alguns usavam bermudas. Observei que alguns tocadores,
também, usavam chapéu de palha, de couro e boné. Os seus calçados eram
sapatos em couro, tênis e sandálias de borracha. Os demais devotos e
visitantes, do mesmo jeito. Desde o início do Giro das esmolas os tocadores se
vestem dessa maneira.
As mulheres usam um vestuário mais diversificado, dada a variedade de
roupas que possuem como: vestidos, calças, saias e blusas de diversos
modelos, com muitas cores sem nenhuma predominância de tons. As mulheres
mais velhas do povoado usavam vestidos e saias bem compridas, com
destaque para a diversidade das estampas coloridas. Os demais participantes
de dentro e de fora do povoado, dessa mesma forma, com exceção de
algumas mulheres adultas, usavam calças e bermudas jeans. Os jovens, no
geral, usavam bermudas, shorts, sandálias, calças e as meninas usavam
minissaias, vestidos curtos e longos, bermudas com sapatos e sandálias.
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Uma questão que gerava certo incômodo para os mais velhos era o fato
das jovens usarem roupas curtas e shorts nas casas, durante a Festa. Eles
associam esse fato à falta de respeito com o Santo Reis, mas também,
sinalizam que muitas jovens vão para Festa por conta do samba que ocorre no
final e para namorar, flertar com outros jovens e vice-versa, tanto com os
nativos da comunidade como também com jovens visitantes.
Tais situações apresentam perspectivas variadas dos participantes da
Festa, particularmente, a partir deste recorte geracional, contudo não se podem
reduzir os jovens a esta visão, inclusive, porque alguns deles participam,
ativamente, de todos os ciclos da Festa, desde o Giro até o Derradeiro dia,
cantando as ladainhas junto com os adultos e os mais velhos do grupo de
rezeiros (as). Percebi que as jovens desenvolviam atividades diversas,
ajudando na preparação das comidas, arrumação da casa, da lapinha, lavando
os utensílios do almoço, recepcionando os visitantes de outros povoados,
cidades e de sua localidade.
Do mesmo modo, os rapazes auxiliavam os homens a escavar buracos
para montar o toldo, providenciavam produtos que faltavam, de última hora,
entre outros. Na Festa do Divino Espirito Santo, no povoado, ambos os papéis
são desempenhados por esses (as) jovens, principalmente, na montagem do
mastro para a Festa. Portanto, ressalto que essa tradição festiva envolve um
número maior de pessoas de dentro e de fora do povoado do Mucambo.
Outro aspecto percebido, que acontecia durante os procedimentos para
a reza de Santo Reis, era a ocorrência de enlaces amorosos entre os jovens da
comunidade do lado de fora da casa. Esse fato, segundo os interlocutores, se
dá, principalmente, quando eles são proibidos de namorar com as pessoas que
não são aceitas pelos seus familiares. Tanto no Giro das esmolas como na
Festa, esse fato de “namorar às escondidas” é muito corriqueiro. Desse modo,
o festejo religioso pode servir de espaço para encontros ou, até mesmo, de
justificativa para tais enlaces amorosos entre os jovens.
Em conversa com os (as) rezeiros (as), eles informaram que, por ser O
Derradeiro dia da Festa de Santo Reis é importante estar bem vestido, para
trazer alegria e satisfazer a alma. Mas, somente no dia da Festa há um rigor
no vestuário, todos procuram usar a sua melhor indumentária para louvar
Santo Reis. D. Adinélia comentou sobre a importância de uma boa vestimenta
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para o dia da Festa, principalmente na missa festiva, e criticou o uso de roupas
curtas em algumas mulheres no momento do samba.
Pra falar a verdade, a gente nunca teve assim, figurino. A gente vai
como puder. Agora, é claro que, se é pra homenagear o santo a
gente se veste bem porque é mesmo como se nós fosse pra um
aniversário, uma festa. A gente não se arruma pra ir? No dia que é
pra sair com a esmola a gente não liga, veste o que tem. Mas todo
mundo direito, mas tem gente que... Hum! Não entende e vai de
qualquer jeito. Você teve lá (No Giro) e viu como as mulheres
rodavam com a saia, não pode! As crianças ficam até olhando. (D.
Adinélia Catula dos Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua
residência, no Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

Os (as) mais velhos (as) já acham que o fato de estarem devidamente
vestidos, com roupas adequadas para as celebrações religiosas é uma forma
muito respeitosa de agradar o santo.
[...] A gente, aqui, do Mucambo, sempre se vestiu direitinho pra tudo.
Ia lá em baixo, em Barreiras, comprava o pano. Eu mesmo fazia os
meus e do pessoal daqui. Mas, agora, tá diferente, não tem aquela
preocupação com o que vão botar. Eles, aí, bota qualquer coisa e vai.
Não pode ser assim não! Porque perde o amor, aquele amor pelo
santo. Se vai para o médico, vai direito, não vai? E se vai ver, ali, um
trabalho bom, não tem que ir arrumado pra conseguir? Porque não
ter, assim, esse apego com o santo? O santo fica contente. E agrada
o santo e você se agrada também. Não é? [...] (D. Maria da Cruz
Cardoso dos Santos, 71 anos. Entrevista realizada em sua
residência, no Mucambo de Cima. Janeiro de 2013).

Na Festa de Santo Reis do Mucambo, não percebi o uso de uma roupa
específica ou com cor padrão tanto para os homens como para as mulheres,
como acontece com alguns grupos de Terno de Reis, em alguns bairros da
cidade de Barreiras. Marcos Ferreira Gonçalves, em sua dissertação de
mestrado, intitulada “A Roupa De Ver Deus”, comenta que as roupas trazem os
códigos e significados de uma dada cultura ou sociedade. Para Gonçalves,
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(2012, p. 46), “as roupas e seus modos de uso produzem comunicação com as
sociedades em que elas são usadas”.
D. Adinélia defende o uso de uma roupa específica, com cores e
elementos que identifiquem o grupo. Uma de suas justificativas para esse
desejo está na sua observação na noite das apresentações dos grupos de
Terno de Reis, na cidade de Barreiras em janeiro de 2012, na qual os (as)
rezeiros (as) do Santo Reis do Mucambo se apresentaram. Todos os grupos de
rezeiros (as) do Terno de Reis, da cidade de Barreiras, estavam devidamente
padronizados com as suas vestes específicas, somente o grupo de rezeiros
(as) do Mucambo não acompanhou essa padronização. Em reação a essa
ocorrência, D. Adinélia comentou que a apresentação do seu grupo foi muito
“fraca”, em relação aos demais, pois o seu grupo não possuía uma roupa
adequada ou padronizada no evento, o que para ela, destoava dos demais
grupos em suas apresentações.
[...] Lá, eles pediram roupa, mas a gente não tem tudo isso. A gente
não tem condição pra isso. Ter a roupa é muito bonito pra se
apresentar porque nas outras comunidades, o pessoal do Reis de lá
tem tudo pra se apresentar, (as roupas). Pra falar a verdade, a
comunidade mais pobre que foi pra se apresentar foi a nossa. Mas
em compensação, foi a mais animada. Dizendo assim, na animação
que foi boa! Mas em figurino, foi pobre. É porque, por enquanto a
gente não tá concorrendo nada, mas, quando chamar a gente tem
que ter porque, com certeza, vão pedir. Aí a gente pega os
instrumentos tudo direito. Eu já estou pensando nos modelos, eu,
conversando com as meninas do Reis, penso assim: A gente caça
(consegue) um modelo, calça, camisa e chapéu mais pequeno pros
homens e pra mulher, vestido, chapéu de crochê com uma rosa
pequena que não chame muito atenção. (D. Adinélia Catula dos
Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua residência, no
Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).

A rezeira se referiu à ocasião de um Festival de apresentações de
grupos de Ternos de Reis que aconteceu na cidade de Barreiras, na noite do
dia 07 de janeiro de 2012, na Praça Landulfo Alves, centro dessa cidade. Na
opinião da rezeira e dos demais rezeiros do grupo que estavam nessa
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apresentação, as suas roupas não estavam adequadas para esse evento, o
que denotava certa desvalorização dos mesmos.

Conforme as posições,

acima, de D. Adinélia, denota-se que os (as) rezeiros (as) tem a necessidade
de uma roupa específica, que os identifiquem ou até mesmo, dê a valorização
esperada pelo grupo.
Na ocasião desse Festival, com a presença de muitos moradores da
cidade, notei que muitos grupos que se apresentavam, estavam todos bem
vestidos, com roupas padronizadas, adereços e cores que os identificavam e,
ao mesmo tempo, demarcavam as suas posições e funções no grupo entre
tocadores e cantadores. Homens, mulheres, crianças e os mais velhos
estavam organizadamente vestidos.
Os detalhes de suas vestimentas denotavam que esses grupos
dispunham de algum tipo de financiamento, condições econômicas próprias ou
auxilio de políticos da cidade. Digo isso, tendo em vista a notoriedade dessa
prática, de “ajuda política” advinda de deputados e vereadores com interesse
em ganhar votos, prática muito comum na região do Oeste baiano e,
principalmente, em Barreiras - Bahia. Mas, também, saliento que são apenas
interrogações minhas, uma vez que não conversei com esses grupos de Terno
de Reis a respeito do local, bairro, comunidade de sua procedência, história do
grupo, organização de suas roupas, cânticos, danças, dentre outras questões.
Um dos aspectos que, também, me chamou a atenção nessa noite, foi a
“plateia” presente no evento, esboçando comentários, discutindo qual grupo
que estava bem caracterizado ou não com as suas roupas e etc. Isso me
pareceu óbvio, pois as apresentações estavam mais para um espetáculo
noturno do que uma prática religiosa e devocional para com o sagrado, o Santo
Reis. Sob a animação da plateia, percebia que os grupos se esforçavam nas
suas evoluções, cantorias, musicalidade a fim de satisfazer o público que os
prestigiavam no evento.
Como não era minha intenção entrevistá-los, tampouco incomodá-los
nas

suas

apresentações,

apenas

observei

esses

grupos,

os

seus

desempenhos, desenvolturas, além do diferencial de suas roupas, comentários
e críticas do público. Segundo os (as) rezeiros (as) do Mucambo, esses grupos
de Ternos de Reis se apresentavam em outros bairros e cidades, numa
espécie de festival, mas sem retorno financeiro ou disputas de prêmios.
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Tendo em vista a delimitação da pesquisa, selecionei nessa dissertação,
apenas as imagens de dois grupos dentre outros que se apresentaram nessa
noite a fim de poder visualizar melhor as diversificadas roupas utilizadas por
ambos os grupos de Terno de Reis.
Segue, abaixo, algumas imagens coletadas do grupo dos bairros da Boa
Sorte e do Santa Luzia, ambos bairros populares na cidade de Barreiras.

Foto - 21 Apresentação do Grupo de Santo Reis pertencente ao bairro da Boa Sorte,
realizada na Praça Landulfo Alves, em Barreiras, na noite do dia 07 de janeiro de 2012.
(Autoria: Rogério Lima Vidal).

Foto - 22 Apresentação do Grupo de Santo Reis pertencente ao bairro Santa Luzia,
realizada na Praça Landulfo Alves, em Barreiras, na noite do dia 07 de janeiro de 2012.
(Autoria: Rogério Lima Vidal).
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Nas imagens acima, que correspondem às apresentações do grupo do
bairro Boa Sorte em Barreiras, nota-se que as vestimentas se diferem entre
homens e mulheres. Os homens, em sua maioria, tocadores, usam chapéu de
palha, calça verde em tecido sintético e camisa branca de algodão com o
manto verde de cetim, com contornos amarelos sobre os seus ombros na
mesma tonalidade da Bandeira do Terno de Reis. Nota-se, ainda, que dois
homens seguram a Bandeira de cetim verde adornada com fitas nas cores
verde, branco e amarela e com a imagem pintada, de Maria e do menino
Jesus, seu filho, nos seus braços, imitando uma representação do seu
nascimento e da manjedoura.
As mulheres usam calça da mesma cor que a dos homens e camisa
branca, adornada de fita verde, presa a um cinto com um colete curto amarelo.
Uma delas parece ser a líder do grupo por iniciar os cânticos e se comunicar
com o grupo com muita propriedade e desenvoltura. Não houve a possibilidade
de conversar com o grupo para tentar entender o significado das cores de suas
roupas e de que forma foram selecionadas, mas percebi, nas falas da líder,
palavras de muita saúde, paz, fraternidade e de boas vindas para os presentes.
As mulheres, neste grupo, puxam os cânticos e, ao mesmo tempo, tocam a
rebeca e todos os tocadores dão sequência aos cânticos após o seu comando.
No grupo do bairro Santa Luzia, os homens portavam calças brancas de
brim, com camisas vermelhas de cetim com um cachecol em volta e sapatos de
couro. As mulheres vestiam saia e blusa do mesmo tecido da roupa dos
homens e com um laço de marinheiro sobre as suas blusas, além dos
instrumentos diversificados de ambos os grupos.
Nas filmagens que realizei dos grupos que se apresentaram nesta noite,
na cidade de Barreiras, notei uma grande participação das mulheres,
principalmente nas aberturas das apresentações, e com muita propriedade e
desenvoltura, questão já abordada. Os instrumentos dos grupos apresentados
são: flautas, tambor, bumba e reco, violões, trombetas, pistões e sanfonas.
Eram bem diversificados e aparentavam ser novos e bem cuidados.
Com base nesta parcial observação, percebo que esses grupos detêm
um grande diferencial e a roupa ocupa o lugar de destaque, sendo notória. As
roupas desses grupos demonstram uma organização específica - patrocínios
talvez - diferentes condições econômicas, além de uma autolegitimidade diante
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deles e do público que os prestigiavam na apresentação. Desse modo,
concordo com Marcos Ferreira Gonçalves quando afirma que o uso das
vestimentas, seja para qualquer ocasião, representa entre outros aspectos “[...]
intenções resultantes dos valores incutidos pelos indivíduos que as vestem e
da sociedade da qual eles fazem parte. São práticas de uma cultura, nem
melhor, nem pior, mas sempre diferente” (GONÇALVES, 2012, p. 49).
Historicamente, o uso da roupa se insere no campo das práticas
culturais e deste se inferem significados culturais e identitários pertinentes aos
grupos ou sociedades em cada período histórico. Mas será que o uso de uma
roupa específica pelos (as) rezeiros (as) é um dos aspectos centrais da sua
legitimação e particularidade enquanto um grupo específico? Ou a sua
particularidade se expressa justamente por essa ausência e originalidade?
O que parece ocorrer é que o fato dos (as) rezeiros (as) de Santo Reis
do Mucambo não usarem uma roupa específica, adornada, diferente dos
demais grupos que se apresentaram na cidade de Barreiras, na noite do dia 7
de janeiro, dá a eles uma espécie de legitimidade e a revelação da identidade
local, como um grupo diferenciado dos demais. Fica evidente que há, entre
alguns dos membros, o desejo de ter uma roupa para fins de apresentação em
outros lugares. D. Adinélia, assim como outros, tem o grande desejo de tornar
o grupo “grande e forte.” Segundo as suas palavras, ela pensa na importância
de tornar o grupo de rezeiros (as) de Reis reconhecidos e com fama. Para ela é
uma forma de garantir a tradição no povoado.
[...] Há! meu Deus, essa tradição que nunca há de acabar! Essa
tradição maravilhosa boa, alegre! A dificuldade, agora, é o custo de
vida pra fazer as roupas. Porque quando tiver o jurado? E os
prêmios? A gente vai concorrer junto com os outros. Não tem
distinção. Vai está todo mundo lá arrumado. (A interlocutora se refere
à apresentação) [...] Porque é assim: Eu tomo a frente, aqui, com as
meninas, pra caçar os modelos, buscar patrocínio. Eu conheço muita
gente que já me ajuda com o Divino e pode ajudar, também, com o
Reis. Mas não deixo a tradição acabar. (D. Adinélia Catula dos
Santos, 46 anos. Entrevista realizada em sua residência, no
Mucambo de Baixo. Janeiro de 2013).
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Apesar de ouvir apenas o relato de D. Adinélia, esse desejo de dar
visibilidade social ao grupo de rezeiros (as) do Mucambo com a idealização de
um “figurino” ou vestimenta que os caracterize como o um grupo “arrumado”,
como a mesma relata na entrevista acima, esse desejo é, também,
compartilhado pelos demais rezeiros (as) do grupo. No decorrer das nossas
conversas, em sua residência e nos Giros, percebi que há em D. Adinélia uma
expectativa de dar “visibilidade pública” aos rezeiros (as) de Santo Reis do
Mucambo, com o preparo e uso de vestimentas e instrumentos “adequados” e
“específicos” ao seu grupo. Assim, os mesmos poderão estar em igual
condição com os demais grupos da região em termos de indumentárias. Esta
condição garante a possibilidade de concorrer com esses grupos de rezeiros
de Ternos de Reis na ocasião dos festivais com “jurados e prêmios,”. Nesse
caso, todos vão “concorrer junto com os outros”, dentro e fora da região,
palavras da interlocutora.
A rezeira comentou que os demais rezeiros (as) do seu grupo
concordam com as suas posições. Observo que há, nessas falas, uma
tendência de espetacularização de suas práticas devocionais com a tradição de
Santo Reis, no sentido de transpô-las para uma prática de disputa,
concorrência, prêmios e outros. Processo esse que, talvez, venha ocorrendo
com os demais grupos que se apresentaram na noite do dia 07 de janeiro.
Por um lado D. Adinélia quer dar “visibilidade” ao seu grupo como forma
de garantir a sua continuidade, pelo menos é o que parece nas suas falas,
comportamentos e atitudes que presenciei durante toda a pesquisa de campo.
Mas, por outro, percebo que eles podem correr o risco de se tornar apenas um
atrativo e exibicionismo ao público, veiculadores de campanhas políticas,
empresariais. E quem sabe, se apresentarem apenas por uma agenda cultural
sem a devoção, fé e alegria espontâneas, presentes, hoje, no grupo.
Porém, atualmente, não posso afirmar, nesse trabalho, se há interesses
de políticos ou de empresários locais ao ajudá-la neste empreendimento, como
um ato de valorização cultural por parte de ambos, nem mesmo se a rezeira
procurou algum recurso ou financiamento desses grupos a fim de dar início as
suas intenções com o grupo de rezeiros (as) de Santo Reis do Mucambo, pois
não questionei suas intenções para com o seu grupo.
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Portanto, percebo as mudanças pelas quais passam, atualmente, as
tradições e festas populares. Antes, elas eram, espontaneamente, realizadas
apenas pelos grupos locais e, agora, são organizadas com a participação de
empresários locais, grupos midiáticos, promotores culturais e empresas de
turismos, políticos e etc. Mas não posso deixar de dizer que essa intenção de
D. Adinélia para com o seu grupo de rezeiros (as) é um fenômeno que tem
colaborado para a visibilidade social desses grupos até marginalizados e
excluídos, historicamente.
Passo, agora, a discutir a comensalidade coletiva, durante o Giro das
esmolas, com ênfase na Festa de Santo Reis.
4.2.3 O Ato de Comer e Beber: Alimento para o Corpo e para Alma “e Viva
Santo Reis”!
A comida preparada e servida para todos os convidados me chamou
atenção. Mas até então, me passou despercebido, no momento da escrita.
Conforme as orientações e conversas com o meu orientador, agucei a minha
observação para a comensalidade coletiva que ocorre durante o Giro das
esmolas e, principalmente no Derradeiro dia.
O preparo e degustação do alimento já foram discutidos e apresentados
em outras seções do trabalho junto a outras situações vividas no Giro das
esmolas. Mesmo porque a preocupação em preparar e não faltar comida, em
todos os momentos da Festa, é um cuidado constante que percebi nos (as)
rezeiros (as). Desse modo, farei, aqui, uma breve exposição dos atos
alimentares do Derradeiro dia, com a intenção de demonstrar como os rezeiros,
convidados de dentro e de fora do povoado se comportam nesse momento da
Festa.
Antes de iniciar as rezas, foi servido o almoço a todos os presentes.
Nesse grupo, tínhamos os familiares do Sr. Luciano, parentes vindos de outros
lugares, amigos, convidados de dentro e de fora do povoado. Os pratos que
foram servidos no dia da Festa foram: churrasco de carne bovina, de porco e
bode, galinha cozida, carne de boi cozida com mandioca, ensopado de galinha
servida com feijão, farofa de carne, arroz, macarrão, salada de alface, tomate e
pepino, refrigerantes e café. Nesse dia, foi montada uma mesa grande do lado
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externo da casa, protegida por um toldo com uma grande diversidade de
comidas onde todos os visitantes se serviam. O toldo armado pela sua
estrutura parecia ser resultado de alguma doação de políticos ou empresários
da cidade de Barreiras. Algumas pessoas mais próximas se serviam, indo na
panela escolher partes preferidas, outras, menos chegadas ao grupo,
esperavam a sua hora para serem servidos pelos familiares da casa. Essa
prática era acompanhada de muitas conversas, atualização de assuntos e
muitos fogos de artifícios.

Foto 23 – Os devotos reunidos no almoço antes do início da reza. Festa de Santo
Reis. Localidade da Serra Talhada, povoado do Mucambo. Janeiro de 2012. (Autoria:
Rogério Lima Vidal)

Houve, nesse dia, uma movimentação muito intensa na cozinha e no
quintal. As mulheres lavavam os pratos, estavam preocupadas em servir os
demais convidados. As pessoas, também, comiam na cozinha. Esse foi o
melhor lugar para ficar, conversar e beber. As crianças menores comiam,
auxiliadas pelos seus pais, geralmente as mulheres ou a irmã mais velha. As
mais crescidas comiam no chão, em cima de um tapete, juntas a outras e se
sujavam muito, às vezes, brincavam com a comida, jogando nas outras. Os
homens e os mais velhos também almoçavam enquanto conversavam
assuntos diversos. Preocupados com o horário do início das rezas, alguns
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comentavam que se a Festa terminasse cedo iriam esticar suas farras em
outras localidades, depois do samba.
As bebidas bem servidas foram: cachaças, licores, refrigerantes e
bebidas feitas de folhas. Não encontrei cerveja. Grande parte dos alimentos
preparados e servidos veio das roças dos próprios anfitriões, a exemplo da
mandioca da qual foi feito o beiju, os bolos, ginetes50, pomba de maroto, peta
entre outros. Tinham parentes e moradores da comunidade que, também,
traziam de suas casas algumas comidas já preparadas ou dinheiro para ajudar
nas despesas, além das doações que chegaram no dia anterior. Os convidados
depositavam pequenas quantias em dinheiro, na lapinha, para colaborarem
com a Festa e ter sua vida financeira protegida por Santo Reis.
Parte das despesas do almoço e outras iguarias foi resultado do dinheiro
e outras arrecadações feitas no Giro das esmolas, mas cabe ao dono da Festa
grande parte dessas despesas. Nesta perspectiva Maciel (2001, p. 151)
comenta que a comida não só alimenta um grupo ou uma família, mas
determina a identidade dos mesmos, expressando hábitos e estilo de vida. “A
comida pode marcar um território, um lugar, servindo como marcador de
identidade ligado a uma rede de significados. Podemos, assim, falar em
“cozinhas” de um ponto de vista “territorial”, associadas a uma nação, território
ou região”.
Enquanto os convidados comiam, comentavam o sabor das comidas.
Percebi muita descontração entre todos e, principalmente, com os donos da
casa, os quais aparentavam estar muito felizes com toda a satisfação do grupo.
Enquanto almoçava na cozinha da casa do Sr. Luciano, perguntei a D. Geralda
sobre a importância da comida, na Festa, logo, ela me respondeu:
É! Aqui, é assim mesmo. Você não está vendo aí? Quem chega
come! E a gente não fez tudo não porque não deu tempo. Tinha as
galinha caipira pra preparar, mas não deu tempo, só tinha nós duas
(pessoas para ajudar) pra fazer as coisas. Mas no ano que vem você
vem! Vai ser melhor, já tem um leitão jurado. (prometido). (D. Geralda
Oliveira de Souza, 45 anos. Entrevista realizada, na Festa de Santo
Reis, na Serra Talhada. Janeiro de 2013).

50

Biscoito assado feito à base de polvilho, sal e ovos que após o seu preparo passa-se açúcar.
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O ato de dar de comer é tomado por grande alegria e satisfação, tanto
da parte de quem oferece o alimento quanto de quem recebe. Desse modo,
coaduno com Maciel, (2001, p. 151) quando comenta que “a comida envolve
emoção, trabalha com a memória e com sentimentos”. Para Carneiro, (2005.
p.72) “A comensalidade ajuda a organizar as regras da identidade e da
hierarquia social”. Assim, a alimentação das pessoas do grupo não é
simplesmente para saciar a fome, mas também para a identificação dos
membros, o que valida sua identidade étnica enquanto grupo. Nessa
perspectiva, a fala do Sr. Luciano traduz muito bem essa passagem.
Nós gira o Giro pra quando tiver a festa, ter de comer pra nós e pros
outros que vem de fora. Nós cata tudo e se não der, junta com o que
tem em casa. Se é um café, uma pinga, a carne nós já pega. O porco
desse ano nós criou de meia (uma forma de divisão dos custos do
animal) pra no dia ter. [...] Ninguém sai reclamando, o povo gosta da
fartura. E é só um dia, tem que fazer direitinho, tem que dá tudo. [...]
Chega ano que nós pensa que não vai dá nada. Mas depois, (risos).
Chega é coisa! Que até embola! Aí tem que distribui,r dá pros povo.
(Sr. Luciano Silva da Conceição, 41 anos. Entrevista realizada, na
Festa de Santo Reis na Serra Talhada. Janeiro de 2013).

Compreendo a comensalidade, neste estudo, também, na perspectiva
de Moreira (2010, p. 24), quando aponta que a ela não está envolvida apenas a
forma como se come, mas as relações culturais, sociais e identitárias que o ato
comensal envolve. A palavra comensalidade deriva do latim mensa que
significa comer à mesa e que tem uma relevância familiar e de laços de união
entre as pessoas em torno do alimento. As relações, citadas pelo Sr. Luciano,
estão inseridas no fortalecimento dos laços comunitários e na solidariedade, no
ato de produzir e compartilhar a comida que será servida durante a Festa.
A preparação da comida é delegada a uma única pessoa ou a um grupo
específico. D. Geralda comentou, entre outros assuntos, que, na Festa,
antigamente, a comida era abençoada pelo santo homenageado, mas que,
hoje, não se tem mais esta prática. Sobre esses aspectos comenta D. Geralda.
Já tem um grupo certo que ajuda nas coisas, sou eu, a Dina (D.
Adinélia), a Kita (D. Lúcia) e a mulher do Luciano que em tudo ajuda.
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Porque tem gente que não tem mão boa pra cozinhar, aí desacerta as
outras. No meu jeito, todo mundo gosta, faço uma galinha caipira que
o povo já vem na vontade. [...] Mas aqui, antigamente, se abençoava
a comida, eu lembro de tudo, o povo já esqueceu, mas eu lembro. Os
mais velhos chamava os mais novo para rezar e agradecer a Deus,
primeiramente, e depois o Santo Reis. Era uma reza pra tudo. [...]
Tinha o Pai Nosso, a Ave Maria, tudo. Mas o povo esqueceu de rezar,
menino. Você vê! É por isso que eu digo que aqui no Mucambo o
povo está perdendo a tradição. (D. Geralda Oliveira de Souza, 45
anos. Entrevista realizada, na Festade Santo Reis, na Serra Talhada.
Janeiro de 2013).

Para D. Geralda, o ato de abençoar a comida, agradecendo a Santo
Reis pela fartura do alimento, comprovava o respeito pelo santo. Apesar de não
existir mais essa prática, ela afirma que os anfitriões pedem a multiplicação do
alimento para as suas casas, para a dos demais convidados e do dono da
Festa. “A identidade religiosa é, muitas vezes, uma identidade alimentar.”
(CARNEIRO 2005, p.72).
Nas religiões de matrizes africanas, como no caso do candomblé,
durante as cerimônias, a comida representa um patrimônio simbólico, tornandose indispensável, tanto no início como na concretização de qualquer ritual
religioso. Tanto as Festas privadas como públicas obedecem a uma
socialização de alimentos próprios da divindade ou cerimônia realizada. Os
hábitos alimentares de cada terreiro estão associados aos mitos dos orixás e
aos rituais realizados, desse modo, a comida e o ato de comer revigora a
memória gustativa do grupo que, segundo Magalhães (2007) fazem lembrar de
fatos, acontecimentos passados e, como as comidas eram preparadas antes,
por métodos já superados.
O que determinou a vida da religião foram esses cruzamentos
culinários e religiosos, essa mistura de paraísos comensais, esta
ética pautada pelo prato, pelo vinho. Isso porque as tradições
espirituais que aqui [no Brasil] chegaram mantiveram a experiência e
a noção da vida e do sustento da vida. Com isto, reivindicaram, por
meio de suas normas e suas trapaças, os sustentos do mundo.
Contra o Deus sem entranhas e sem vida festiva, as tradições
religiosas conseguiram fazer sobreviver os ideários comensais e
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festivos. A religião conseguiu manter viva a divindade relacionada
com a alimentação dos povos. (Magalhães, 2007, p.63)

No Giro da Festa de Santo Reis, essa memória também é acionada, pois
muitos se lembram de passagens diversas. Os hábitos alimentares, durante a
Festa e, todo o circuito que a antecede, parece estar relacionados à vida
cotidiana como também aos laços de parentesco, religiosidade compondo a
identidade religiosa do grupo e da comunidade. Nessa perspectiva, a
comensalidade se apresenta como corpo integrante, tanto na execução do Giro
das esmolas como na Festa de Santo Reis.
Depois que todos comeram e se serviram à vontade, agradeceram ao
dono da Festa, Sr. Luciano. O mesmo ficou muito entusiasmado pela
receptividade dos convidados, pela boa comida servida. Logo após
conversarem, os convidados começaram a se reunir na sala da casa dos pais
do Sr. Luciano para iniciar a ladainha de Santo Reis. Na sequência, passo a
apresentar o início das rezas e cânticos após o almoço.
4.3 A Festa do Derradeiro Dia de Santo Reis: Devoção, Louvor e Samba.
Após o almoço, os convidados do lado externo da casa onde estava
montado um toldo e os (as) rezeiros (as) começaram a se organizar, entrando
na casa para dar início às preces seguidas por cânticos, orações e pedidos.
Como a sala da casa era pequena, os presentes, todos misturados com os
devotos e visitantes iam se acomodando, aos pouco, nos outros cômodos da
casa. Muitas pessoas permaneciam na porta e outros ficavam no quintal e na
varanda, conversando e bebendo. Enquanto isso, as mulheres começaram a
solicitar silêncio a todos.
O calor natural de um dia de verão e do início de tarde não atrapalhou a
abertura das orações e louvores. Todos pareciam estar mais preocupados em
fortalecer os seus votos religiosos com o santo.
As rezas se iniciaram com o Pai Nosso e a Ave Maria, pois os rituais
seguiam algumas liturgias da Igreja Católica. As preces dirigidas tinham vários
fins, como: agradecimento pelas graças alcançadas, por mais uma realização
do Giro, com êxito, pela concretização da Festa e louvores para os visitantes.
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Elas consistiam em orações como o Credo, Salve Rainha, Pai Nosso, Ave
Maria, cânticos da liturgia católica e uma oração em latim de domínio do grupo.

Foto - 24 Início das rezas, na Festa de Santo Reis, na casa dos pais falecidos do Sr.
Luciano. Localidade da Serra Talhada. Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

Após esse momento das rezas, endereçados às pessoas presentes,
visitantes, rezeiros (as), tocadores e para os familiares do Sr. Luciano, todos
cantaram o cântico de agradecimento a Santo Reis. Enquanto cantavam, as
pessoas batiam palmas, as outras, em ordem, uma por uma, seguiam em
direção à lapinha. Algumas se curvavam e outras ficavam de joelhos diante da
lapinha, se benziam, fazendo gestos como se estivessem beijando os santos.
Antes de se levantarem, faziam agradecimentos e depois se benziam,
novamente.

A seguir, apresento o cântico de agradecimento e a imagem

desse momento na reza.
Vamos beijar nosso pai! como é tão grande a alegria!
Vamos beijar Santo Reis! Filho da Virgem Maria.
Vamos beijar Santo Reis! Filho da Virgem Maria.
Vamos beijar nosso pai! como é tão grande a alegria!
Vamos beijar Santo Reis! Filho da Virgem Maria.
Vamos beijar Santo Reis! Filho da Virgem Maria.
Viva quem está beijando, ô viva!
Viva quem já beijou, ô viva!
Viva quem vai beijar, ô viva!
Viva quem está beijando, ô viva!
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Viva Maria, ô viva!

Viva quem está beijando, ô viva!
Viva quem já beijou, ô viva!
Viva quem vai beijar, ô viva!
Viva quem está beijando, ô viva!
Viva Maria, ô viva!

Foto – 25. Momento do cântico de agradecimento. Festa de Santo Reis. Localidade da
Serra Talhada - Mucambo. Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).

O cântico só terminou quando todos executaram esse ritual de render
graças a Santo Reis. Então, logo em seguida, todos os devotos,
simultaneamente, começaram a bater palmas agradecendo por mais uma
Festa realizada. D. Adinélia dizia em voz alta: “Viva Santo Reis!” e todos
respondiam: “Viva!”. E por mais outras vezes solicitava salvas de viva para os
donos da casa, para os visitantes e para os falecidos. Nessa sequência, todos
os presentes repetiam as salvas de vivia.
Viva o dono da casa! “Viva!”.
Viva os visitantes! “Viva!”.
Viva todos os presentes! Viva!”.
Viva os falecidos! “Viva!”

As pessoas faziam preces para todos que estavam presentes e
ausentes, bem como para os seus familiares, com pedidos de proteção. No
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final dessa etapa, D. Adinélia fez agradecimentos, solicitando que o Reis
abençoasse a todos. Em seguida, convocou os tocadores que já se
encontravam presentes, na sala da casa. Após se organizarem, em frente à
lapinha, ficaram aguardando o sinal para iniciar os cânticos finais. Primeiro, os
tocadores iniciaram o cântico das esmolas, em seguida, cantaram o cântico
dos convidados e finalizaram a reza com a ladainha de Santo Reis já
apresentada no terceiro capítulo desse trabalho.
A ladainha de Santo Reis foi cantada com muito entusiasmo por todos
os participantes, na casa dos pais do Sr. Luciano, parecia denotar a
concretização de um ciclo comprido. O cântico foi entoado de maneira muito
forte por todos (as), com exceção das crianças que brincavam nos arredores
da casa e de alguns (as) adolescentes que conversavam entre os seus pares.
As vozes dos (as) rezeiros (as) estavam altas, expressava uma feição de
imponência, orgulho e de muita felicidade pelo dever comprido. Percebi, nos
olhos das rezeiras, como D. Adinélia, D. Geralda. D. Domingas. D. Jucileide, D.
Eudes, assim como nos das outras pessoas do grupo, expressões de emoção,
choros, mas que denotavam felicidade.
No momento do término da ladainha, nas suas últimas estrofes, notei
que os olhos dessas citadas rezeiras estavam lacrimejando, como se fossem
chorar, ao mesmo tempo em que olhavam para a lapinha, montada na sala,
com um aspecto contemplativo. Algumas pessoas presentes neste último
momento, em frente à lapinha, faziam orações do tipo Pai Nosso e Ave Maria,
se benziam e reforçavam os seus pedidos ao Santo Reis.
Ao terminar o cântico da ladainha, muitas pessoas começaram a
estender as suas mãos para o alto em menção de agradecimento a Santo Reis,
enquanto outras colocavam uma de suas mãos no peito balbuciando palavras
como se estivessem agradecendo todo o trabalho cumprido. De grande
certeza, acredito que todos (as) os (as) presentes estavam satisfeitos pela
concretização da Festa, ou melhor, pelo Giro cumprido, resultando nesta
comoção do Derradeiro Dia de Santo Reis.
No final, os presentes solicitaram felicidades e louvores para os donos
da casa, convidados e antepassados. Observei que todos estavam muito
felizes, alguns (mas) rezeiros (as) do grupo já estavam roucos de cantar e
outros aparentavam cansaço, mas, ao mesmo tempo, estavam muito felizes e
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animados. Esse momento denotava uma forma de descontração em todos os
presentes que estavam envolvidos pelos laços de união, solidariedade e
devoção em uma mesma fé no Santo. Miranda, (2009, p. 107) pontua que: “A
Festa, representa comemoração, que pode estar ligada a ritos de colheitas,
ciclos de passagem, dia do padroeiro e outras ocasiões”. Desse modo, celebrar
o Santo Reis entre os (as) rezeiros (as) é a certeza da concretização de
pedidos, agradecimentos, promessas alcançadas e a renovação dos laços de
amizade, entre os participantes, e, estabelecer contatos com outros grupos que
residem em outras comunidades.
Após essa confraternização, os tocadores se reuniram, acompanhando o
cântico da lapinha cantado por todos os devotos e cantadores (as). Em
seguida, algumas pessoas começam a sair da casa em direção ao toldo. Os
tocadores continuavam a tocar os instrumentos, deram três voltas em frente à
lapinha, cruzando os seus passos numa espécie de trança, saíram para o lado
de fora da casa tocando os seus instrumentos, em direção ao toldo. Nesse
momento, todos os presentes foram se aproximando e iniciando o samba,
conforme descrevi no segundo capítulo. Porém, notei desta vez, que o samba
denotava estar longe das regras e sanções predominantes no grupo, como
havia percebido no Giro das esmolas.
Nesta ocasião do samba realizado no toldo, percebi que todos os
participantes, entre eles os jovens, pareciam estar muito mais alegres e
descontraídos. Esses sinais eram observáveis nas suas expressões, nos seus
risos, brincadeiras, gracejos e, até mesmo, na forma como dançavam com os
mais velhos do grupo sem esperar convites para sambar. Nessa estação,
houve até uma aparente disputa entre os (as) jovens para ver quem sambava
mais engraçado ou diferente, entretanto, era pura brincadeira entre os (as)
jovens e que os adultos, através de seus gestos, parecia consentir, visto que
eles, também, sorriam, incentivavam, dançavam e faziam torcidas para eles.
Esse momento específico da Festa denotava uma espécie de
rompimento com as hierarquias e normas que delimitam espaços e papeis
sociais de cada membro do grupo de rezeiros (as) de Santo Reis. Esta ressalva
é plausível porque todos sambavam sem precisar obedecer ao protocolo de
aguardar as lideranças do grupo de rezeiros (as) sambarem primeiro. Antigos e
novos rezeiros (as), crianças, adultos, os mais velhos, convidados e moradores
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do povoado dançavam, sacudiam-se, entravam no giro do samba, enquanto
outros torciam pelos que estavam sambando embaixo do toldo.
O interessante dessa situação, descrita acima, é que não havia a
preocupação de todos os presentes na Festa esperarem as lideranças
iniciarem esse momento festivo, ou até mesmo esperar elas sambarem
primeiro. Estes, após sambarem entre os seus pares da mesma condição
hierárquica, tiravam outras pessoas para sambar, a partir desse momento era
como se houvesse dada a liberdade para que todos pudessem entrar no giro
do samba. Abaixo, segue uma imagem que retrata os tocadores fazendo uma
roda para iniciar o samba, embaixo do toldo, na localidade da Serra Talhada.

Foto - 26. Os tocadores fazendo a roda e convocando as pessoas para o Samba. Festa
de Santo Reis na localidade de Serra Talhada. Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima
Vidal).

A Festa do Derradeiro dia era momento da descontração da liberação, o
resultado do dever comprido para com o Santo Reis. Todos brincavam, davam
risadas, sem estarem preocupados em obedecer as normas, hierarquias,
posturas observadas no momento do Giro das esmolas. Essa ocorrência por
muito tempo observada foi, também, vivenciada por mim, pois, neste momento
da Festa, fui tirado para sambar várias vezes, repetindo esse protocolo com os
demais presentes, principalmente pelas lideranças do grupo de rezeiros (as)
como D. Adinélia, Sr. Ito, D. Domingas entre outras lideranças. Portanto, o que
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foi visto e vivido por mim era como se esse momento festivo do samba fosse
desvinculado das hierarquias e sanções sociais, bem como, do poder dos (as)
rezeiros (as) que, de certo modo, são legitimados assim.
A seguir, discutirei a finalização da Festa com a missa celebrada à noite,
na Igreja do Menino Deus, padroeiro da comunidade, e os relatos dos (as)
rezeiros (as) sobre a importância da Festa para o lazer e união do grupo.
4.3.1 A Festa, o Samba, a Missa e o Romper da Rotina de Trabalho dos
(as) Rezeiros (as).
O samba se estendeu até o final da tarde, mesmo com a chuva
repentina. Por coincidência, este ano, a animação do grupo, na localidade de
Serra Talhada não se estendeu até altas horas da noite. Logo cedo, as
pessoas se recolheram em suas casas a fim de se prepararem para participar
da missa noturna. Visitantes e parentes do Sr. Luciano permaneceram na
localidade, conversando e atualizando assuntos de seus interesses, enquanto
isso as crianças brincavam.
Enquanto o samba se estendia pela tarde, na localidade de Serra
Talhada, algumas rezeiras como D. Lúcia e D. Eudes arrumavam a igreja
situada no Mucambo de Baixo. Essas rezeiras auxiliadas por outras mulheres
moradoras do povoado e algumas jovens que, possivelmente, eram suas filhas
colocavam flores nos jarros de vidro e de louça que enfeitavam os nichos com
imagens dos santos protetores do povoado. Dentro da igreja, essas rezeiras
providenciavam as toalhas, bordadas nas cores vermelha e branca para cobrir
o altar para a missa festiva. Limpavam o chão, os bancos, cadeiras e demais
assentos. Observei algumas ocasiões de tensão entre essas rezeiras e suas
ajudantes, nesse momento de preparação para a missa, dentro da igreja,
principalmente, em relação às faixas alusivas à comemoração de Santo Reis,
que ainda não tinham chegado. Outra situação em que percebi esta tensão
relacionava-se às pessoas que ficaram responsáveis pela organização e
limpeza da igreja, e que, pelo andar das horas não tinham comparecido, tanto
na organização do Giro como nas vésperas da Festa.
De certa maneira, essas situações geravam aborrecimentos, bate-bocas
e afrontas entre as pessoas do grupo, na igreja. Mesmo porque os parentes,
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familiares ou amigos próximos que presenciavam tais agravos em relação aos
ausentes não gostavam das provocações que, de vez em quando, apontavamnos como irresponsáveis. Entretanto, independente das contendas geradas no
grupo, a arrumação da igreja não deixava de ser bem realizada pelas rezeiras
e suas ajudantes, pois, o grupo já mais deixaria de cumprir com tal
compromisso com o Santo Reis e sua Festa. Vale ressaltar que, esses
imprevistos, desentendimentos, entre outras inusitadas situações, fazem parte
do fazer da Festa, bem como da identidade do grupo e, de certo modo, isso se
estende para as futuras gerações uma vez que a identidade, assim como as
aprendizagens, se constrói, também, nessas ocasiões.
No início da noite, por volta das 19h00min horas, muitos devotos se
dirigiram à igreja para assistir a missa em louvor a Santo Reis. Antes do seu
início, os devotos tocaram rojões e acenderam velas dentro da igreja. Enquanto
alguns moradores e visitantes conversavam assuntos diversos, as crianças
brincavam com as outras e os jovens passeavam, namoravam, outros
participavam da preparação da missa. A praça estava lotada com motoqueiros,
alguns bares abertos e cheios de pessoas nas varandas das casas próximas.
Fui informado que, em época de eleição é o momento propício para coleta e
convencimento dos eleitores.
A missa é iniciada com a igreja lotada. Os sons dos carros, embora
soam forte dentro da igreja, não tiram a concentração dos devotos, porém,
muitos reclamam do barulho. A celebração iniciou com cânticos de entrada,
entoados por todos os presentes, tanto por aqueles que estavam no interior da
igreja como pelos que estavam na porta de entrada e nas suas laterais. Os
visitantes e moradores que não conseguiram entrar na igreja, ficavam na praça,
na frente de sua entrada disputando com os demais um espaço para
acompanhar a missa.
Depois, houve o cântico de boas vindas que, logo em seguida, deu-se a
leitura do evangelho pelas pessoas da comunidade. Nesse caso foi a
professora Meraci Cardoso e a D. Eudes. Além do Padre, residente na cidade
de Barreiras que veio celebrar a missa, as rezeiras D. Eudes e D. Lúcia,
auxiliaram na celebração, conduzindo os cânticos e demais situações que
exigiam suas experiências nesse ato litúrgico. Em seguida, o padre realizou o
sermão, com base no Evangelho lido pela professora e depois D. Eudes e D.
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Lúcia iniciaram a sequência de cânticos eucarísticos, de ofertório e de
agradecimento ao dia de Santo Reis, finalizando com avisos.
Todos cantaram o cântico da lapinha de Santo Reis com o
acompanhamento dos tocadores. Esse momento foi de grande emoção para
todos e, principalmente, para os (as) rezeiros (as). O cântico foi realizado com
muita ênfase por todos em frente ao altar. Os rezeiros soltaram rojões e muitas
pessoas ficaram na entrada da igreja aguardando o samba. Com a sua
finalização os tocadores levaram os instrumentos para a praça e, em frente à
igreja, começaram a fazer o samba.

As pessoas começaram a sambar,

enquanto outras conversavam, bebiam e comiam. A Festa se estendeu até o
início da madrugada, por volta das 00h30min da noite os bares próximos ainda
estavam cheios. Aos pouco, as pessoas começaram a se dispersar, retornando
as suas casas. Outras, ainda, permaneciam no local da Festa.
Quando a data de comemoração de Santo Reis coincide com o final de
semana, os festejos se estendem até altas horas e, às vezes, se desdobram
até o dia seguinte. Compreendi esse momento da Festa como um espaço de
sociabilidade e confraternização. Dessa forma, essa comemoração religiosa e
cultural traz indícios do patrimônio africano e afro-brasileiro, expressados nos
instrumentos, danças, ritmos, na comensalidade coletiva, nas visitas de casa
em casa, nas crenças mágicas e nas experiências cotidianas da comunidade.
Para Reis (2001), a Festa produzida entre os negros escravizados se
constituía numa reinvenção dos seus laços pátrios, rompidos pela travessia
atlântica, mas que se reconstituía em outras terras na diáspora. Assim, quando
esses diferentes grupos de africanos produziam suas danças, batuques em
linguagens diferentes uma das outras, interagiam entre si, dando continuidade
às suas tradições, os seus rituais sagrados e os seus sambas. Assim, essas
comemorações festivas religiosas reafirmavam os seus valores identitários e
estabeleciam novos territórios enquanto espaços de um movimento de luta e
contestação. Neste sentido,
[...] A festa foi referência básica de identidade étnica e também
escrava, desde que se entenda que identidade não é ponto fixo da
experiência de um grupo, como não é do individuo. Identidade
também muda e é múltipla. O que permanece é seu sentido de
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alteridade e frequentemente de oposição conflituosa. Daí porque toda
a festa negra, embora umas mais que outras, constituíram um meio
de expressão da resistência escrava negra [...] (REIS, 2001, p.340).

A Festa promove a coesão social do grupo como resultado da
colaboração de todos. Ela é um demarcador de identidade elaborada e
aprendida através das relações sociais, da alegria e descontração, do
revigoramento da rotina de trabalho e na celebração de uma graça alcançada.
Ao reforçar os laços de solidariedade entre as famílias da comunidade interna e
externamente, a Festa produz redes de sociabilidade e outras formas de
relação entre as famílias.
Nessa perspectiva, a Festa incorpora vários objetivos, além de romper
com a rotina diária dos moradores da comunidade, pois, mesmo, entre os
consensos, conflitos, tensões e disputas que possivelmente ocorrem na sua
organização e realização, todos de dentro e de fora da comunidade se reúnem
para se divertir, rever amigos próximos e distantes, homenagear santos,
fortalecer os laços de amizade e familiares, realizar negócios, solucionar
disputas e dissensos entre outras situações.
Portanto, o papel desempenhado pela Festa extrapola as músicas, as
danças, as comidas, as roupas dos participantes, enlaces amorosos, e todo o
repertório e cenários construídos, questão demasiadamente discutida nesse
último capítulo. Nesta totalidade da Festa ocorre o compromisso social do
grupo em realizar a troca de bens sociais, materiais e simbólicos, como propõe
Brandão (1989, p. 08). Até porque, a Festa é um acontecimento coletivo,
especial, onde todos querem se “mostrar”, serem “vistos” e, também,
comercializar os seus produtos, bebericar, comer em fim se divertir.
Mesmo que não seja explícita, essa troca de bens sociais, materiais e
simbólicas, atualizada dentro de um sistema de ações, serviços e sentimentos
entre as pessoas, sejam elas de dentro ou de fora do povoado, se concretiza.
As trocas simbólicas de modos de participação que se constituem, na prática
social, cultural e religiosa da Festa de Santo Reis, influenciam e transformam
não só os membros da família Catula, mas, também, a vida pessoal de todos
os (as) rezeiros (as), sejam eles (as) promesseiros, cantadores, tocadores ou
apenas visitantes e moradores locais. Embora, saliento que essa peculiaridade
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de trocas simbólicas de modos de participação é muito frequente em todas as
Festas populares, principalmente nas Festas devocionais aos santos
populares, neste caso, ao Santo Reis do povoado do Mucambo.
A seguir, discuto as relações que os (as) rezeiros (as) estabelecem entre
o fazer da Festa e a ruptura das suas atividades cotidianas.
4.3.2 A Festa e a Ruptura com a Rotina Diária.
Para alguns (as) rezeiros (as), a rotina diária é interrompida no
Derradeiro dia de Santo Reis, onde o grupo destina o tempo para receber os
amigos, parentes, sambar, se divertir e descansar da rotina do trabalho. Digo
isso porque percebi, nas minhas idas às localidades do Mucambo, durante as
primeiras fases da pesquisa, que o cotidiano de grande parte dos moradores é
ligado à labuta cansativa do roçado e outras atividades repetitivas.
O que parece é que este momento do trabalho é interrompido por essas
práticas festivas, principalmente nos festejos de Santo Reis. Esse espaço de
folga, para os (as) rezeiros (as), simboliza o momento de extravasar as
energias e modificar a vida cotidiana. Sobre esta ocorrência comenta o Sr.
Luciano.
[...] É assim como você já viu, no Divino. A gente corre pra todo lado,
chama os amigos os parentes, todo mundo vem, que vem mesmo.
Tem a reza, aí, depois é a festa da gente. É pra caçar um jeito de
fazer nossa folga.[...] A nossa diversão é isso, é tá aqui com os
amigos! [...] Tá vendo aí? Se passar o tempo e não já ter arrumação
pra festa, o pessoal já procura saber, fica tudo preocupado achando
que não vai ter, porque na hora aperta (Questões financeiras), aí
junta tudo e faz a pressão e a gente acaba que sonha com os pais da
gente cobrando, comigo mesmo foi assim! [...] Depois que vê o Giro
sair, fica todo mundo satisfeito. [...] Tem parente nosso, aqui, que
vem de fora só pro Reis, larga lá (o trabalho) dá um jeito, mas vem
brincar com nós, aqui. [...] Procure saber da Dina! Ela vende as coisa
dela, aqui, ali, corre atrás (venda de salgados ) mas quando é pra
festa de Reis, o Divino, é a hora de pedir e brincar. (Sr. Luciano da
Silva Conceição, 41 anos. Serra Talhada. Entrevista realizada em sua
residência. Dezembro de 2012.).
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FERRETI (1995, p.12) aborda que desde o período colonial os grupos
negros rurais tinham a prática de render homenagens aos seus santos
populares, realizando Festas e, ao mesmo tempo, aliviavam as dores e tensões
de sua exploração pelos seus senhores dentro e fora das senzalas. Longe do
contexto da escravidão colonial, as romarias, procissões e folias nas
comunidades tradicionais, sempre proporcionaram momentos de lazer e
esquecimento das horas de trabalho.
Ao mesmo tempo em que os (as) rezeiros (as) interrompem suas
atividades rotineiras, na roça, na feira, nas suas casas e vão para a Festa, abre
espaços para a diversão, para o lúdico e o prazer, enquanto louvam o sagrado.
Desse modo, a rotina diária é corrompida. Gaurinello (2001, p. 969-975)
comenta que a Festa é um ato coletivo e está implicada em uma determinada
estrutura social de produção, interferindo no cotidiano dos seus agentes.
Bakhtin (2008, p.07) ressalta que a Festa expressa uma “concepção de
mundo,” o que permite dizer que esses momentos festivos garantem o lazer e o
descanso de todos os participantes, enquanto elaboram outras relações sociais
e produção de identidades.
Sob esses dois aspectos apontados pelos autores, acima, percebo que
há, durante a Folia de Reis, uma satisfação coletiva de todos, ao romper a
rotina do trabalho, na roça, das atividades domésticas e comerciais.
Eu tenho, aqui, minha rocinha que eu cuido. É pouca coisa porque já
dei tudo pros meus filhos pra morar depois que casou. Aí, quando
chega o tempo de nossa brincadeira (O interlocutor se refere aos
preparativos para o Giro) o pessoal me chama pra levar a gaita, aí eu
vou, largo lá às coisas lá, pra ajudar. [...] Quem não pode ir logo vai
depois, mas depois dá tudo certo e parece que é Deus que ajuda. (Sr.
Daniel de Jesus, muito conhecido por Dielo, 65 anos. Serra Talhada.
Entrevista realizada em sua residência em dezembro de 2012.).

A rotina, então, é quebrada, como informa o Sr. Daniel, assim, uma vez
reunidos tanto na organização como no acontecer da Festa, eles fazem com
que os seus cotidianos não sejam estáticos, podendo ficar juntos para
expressar os seus costumes e suas identidades. Na Festa do Divino do
Mucambo, percebi que as crianças atuam como protagonistas, se destacando
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nas representações de anjinhos, príncipes, princesas, acompanhando o
imperador, legitimando o caráter simbólico e religioso da Festa.
A participação das crianças é vista no trabalho de pesquisa de Ferreti
(1995, p. 171) como uma participação especial, pois são protagonistas da
cerimônia. Saliento que esse fato foi observado durante as tradições festivas
religiosas do Mucambo, fato oportuno para futuras investigações, visto que,
tanto em comunidades rurais negras, quilombolas ou outras de origem afrobrasileira, indígena ou camponesa, esse fato é notório.
Tanto o Giro das esmolas como a Festa do Derradeiro dia de Santo
Reis, manifestação festiva religiosa que acontece na localidade da Serra
Talhada, no povoado do Mucambo, revelou-se como uma rica expressão
religiosa e cultural dos (as) rezeiros (as). Essa tradição em destaque, assim
como as demais que abordei no primeiro capítulo, é definidora de identidade e
de aprendizagens, construída, justamente, nas interações, consensos,
conflitos, limites, diferentes visões de mundo e nas dificuldades e prazeres em
fazer a Festa.
Procurei, ao longo dos capítulos, traçar uma análise das crenças,
hábitos, divisão de trabalho, regras para cada cântico e suas significações,
práticas simbolizadas nas comidas, na arrumação da lapinha entre outras
aprendizagens. Contudo, acredito que são análises temporárias, uma vez que
são descrições de um momento factual e que se for reescrito, com certeza,
será de outra maneira.
A Festa, desde sua organização evidenciada pelo Giro, período para
coleta dos donativos, possui várias significações inseridas nas relações sociais,
políticas, de trabalho e de poder entre os devotos. Essas significações são
exercidas, também, pelo pertencimento e pelas práticas exercidas no cotidiano
da comunidade, onde todos são portadores de experiências coletivas e
individuais. Em cada devoto, sejam eles promesseiros (as) cantadores (as) e
tocadores adultos, jovens, velhos e crianças, moradores ou não do povoado,
reúnem diferentes olhares, interesses e saberes, mas com uma única intenção,
fazer a Festa.
Saliento, portanto, que a Festa é, também, a concretização de um ciclo
elaborado pelos (as) rezeiros (as) no Giro das esmolas e ela simboliza um
momento que interrompe os seus cotidianos com a vida diária. Além disso,
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reforça as suas práticas devocionais em agradecer pelas graças alcançadas e
em solicitar novos pedidos, bem como de reencontrar parentes e amigos, como
demonstrei ao longo desse trabalho. Sendo assim, acredito que o capítulo
abordado é, em grande parte, extenso, mas justifico que precisei elaborar uma
descrição do Giro e, em seguida, da Festa, elencando os principais aspectos
que, no momento, em campo, considerei relevantes para este trabalho.
A seguir, passo a apresentar as considerações finais desse trabalho
que, de certo modo, não se restringe a finalizar ou esgotar as questões
descritas, mas favorecer novos questionamentos, dúvidas e inquietações que
são condições próprias da abordagem escolhida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DE UM CAMINHO PERCORRIDO.
Este trabalho teve como objetivo analisar a construção da identidade
étnica e as aprendizagens estabelecidas nas Festas religiosas, práticas de cura
e rituais fúnebres do povoado do Mucambo, localizado na região Oeste da
Bahia, com maior enfoque na Festa religiosa de Santo Reis. Nesta pesquisa de
abordagem etnográfica, propus entender como essas tradições locais
contribuem com a construção da identidade étnico racial dos moradores, assim
como, elaboram aprendizagens durante o fazer da Festa. Para isso, o estudo
foi fundamentado na etnografia da tradição festiva religiosa de Santo Reis, em
que foi traçada uma descrição detalhada da organização dos (as) rezeiros (as)
no fazer da Festa. Foram discutidos diversos elementos que compõe os
sentidos e os significados dados a esta tradição, ao seu caráter não só
religioso, mais também, cultural, social, mítico, econômico e principalmente
educativo.
A pesquisa concluiu que a tradição festiva religiosa de Santo Reis do
povoado do Mucambo reúne crenças, hábitos, costumes, sociabilidades e as
diferentes histórias de origem dos membros da família Catula, “donos” e
mantenedores desta tradição. Esta configura-se como um espaço possuidor de
uma multiplicidade de sentidos, cuja particularidade a torna uma tradição
singular neste povoado. Os sentidos são demonstrados durante as práticas, os
comportamentos e as visões de mundo dos (as) rezeiros (as) e demais
participantes desta Festa; Além de estarem aliados aos seus hábitos, conflitos,
práticas cotidianas, entre outras situações vivenciadas.
Os modos como os tocadores fazem, preservam e tocam os seus
instrumentos e ensinam os jovens e as crianças, a preocupação de cada
membro do grupo em usar a melhor roupa no dia da Festa, de acordo as suas
condições econômicas, mas, também, adequadas ao teor da cerimônia festiva
com intuito de reverenciar o Santo Reis, são aspectos repletos de significados
elaborados pelos (as) rezeiros (as) tanto na organização como no decorrer da
Festa.
Nesse conjunto de significados peculiar desta tradição festiva, ainda
destaco, os preparos para o Giro e, por conseguinte, a Festa e a preocupação
do grupo em fazê-la melhor a cada ano. Incluem-se também o cuidado e a
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apreensão em manter todos os ritos do Giro ao Derradeiro dia. A preocupação
em selecionar, fazer e servir as comidas e bebidas na intensão que todos
possam comer e beber a vontade resume, em parte, uma das expressões
destes múltiplos sentidos ao quais me refiro.
Deste modo, durante a pesquisa notei que estes comportamentos,
situações, desejos e compreensões de mundo são, portanto, portadores de
significados e que os (as) rezeiros (as) legitimam para si próprios,
principalmente, quando organizam e concretizam esta tradição. Esses
significados são, constantemente, reatualizados conforme a chagada das
próximas gerações ou até mesmo a cada celebração anual festiva. Esses
sentidos contribuem na elaboração de suas identidades e aprendizagens e
cada membro os compreende conforme suas necessidades e posição social
dentro do grupo. E é isso que os possibilita ser únicos no que fazem neste
povoado.
Mas, apesar disso, esses significados sofrem adequações, são
traduzidos, perdem e ganham novas interpretações, novos valores, posturas,
podem ser acrescidos ou permanecidos os mesmos. Conforme os relatos dos
(as) interlocutores (as) a tradição de Santo Reis migrou de uma localidade para
outra dentro do povoado, passou a ser realizada, também, por outros parentes
da família Catula. Em seguida, retornou para as mãos das recentes gerações
dos seus antigos proprietários, e desse modo, foi por diversas vezes traduzida.
Este mesmo processo, também, ocorreu com os seus antepassados quando a
traduziram no período em que habitavam neste povoado.
A Festa de Santo Reis corresponde a uma coletividade onde o grupo de
rezeiros (as) reúne, com muito esforço, economias, doações em forma de
alimentos, dinheiro e etc. para fazer a Festa. O prazer, a fé, a alegria,
expectativas,

conflitos

e

tensões

são

incorporados

em

um

mesmo

acontecimento. Tanto no Giro das esmolas como no Derradeiro Dia ocorrem à
reunião de sonoridades emitidas pelos toques do bumba, do tambor do reco e
pelas gaitas nas mãos dos tocadores. São, de fato, diversos instrumentos
acompanhados pelas vozes dos (as) rezeiros (as) que reúne a estética, a
sonoridade, a devoção e o cumprimento das promessas. Seja por um pedido
difícil, um milagre para si ou para algum familiar próximo, ou até mesmo
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distante, essas promessas são sempre atendidas cedo ou tarde. Mas, todas é
fruto das graças e da intervenção sobrenatural de Santo Reis.
O Giro das esmolas e a Festa derradeira são períodos marcados por
uma naturalidade coletiva, móvel, onde os (as) rezeiros (as) transportam a
bandeira e a veneram com cânticos, festins alimentares com produtos da
própria comunidade e outros que foram introduzidos no decorrer da tradição.
Toda a conjuntura da tradição festiva é materializada pela religiosidade e pela
espiritualidade, na medida em que os (as) rezeiros (as) circulam pelas casas da
localidade, visitam amigos, familiares envolvidos pelo natural e pelo
sobrenatural. Portanto, considero essa tradição festiva, assim como as outras
observadas no Mucambo, como criação e recriação da cultura de matrizes
africanas, em que o sagrado, o espiritual, os antepassados, falecidos, as
memórias, os mitos e os contos, convivem dialogam e permanecem na
elaboração das tradições neste povoado.
Além do que já foi abordado, acima, e que as minhas observações em
campo

possibilitaram descrever,

esta investigação

procurou,

também,

demonstrar que a Festa é uma produção social, material e comunicativa.
Exponho essa afirmativa porque ela gera identidades entre os seus
participantes, independente do seu grau hierárquico, idade, sexo, cargo ou
responsabilidade. Mesmo com as mais diversas interpretações que se pode dar
essa Festa ela é um ato coletivo e ao mesmo tempo familiar, pois ele tem um
dono, uma família e seus antepassados, um legado deixado para os que estão
vivos. Justifica-se, ainda, como coletivo porque tem uma determinada estrutura
social de produção que é organizada, custeada, planejada segundo regras
elaboradas no interior da vida dos (as) rezeiros (as) e demais moradores e
moradoras do povoado.
Ainda nesta perspectiva do coletivo e do familiar, percebi, durante a
minha participação nesta tradição festiva, que algumas pessoas compram ou
mandam

fazer

roupas

novas,

usam

brincos,

pulseiras

e

perfumes

diferenciados, produtos especiais para a ocasião festiva. Os homens aparam
suas barbas, cortam os seus cabelos. As mulheres, também, arrumam os seus
cabelos, fazem suas unhas de uma maneira bem caprichosa, com o auxilio das
outras mulheres, enquanto conversam sobre como vai ser a Festa e demais
assuntos.
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Os jovens namoram, e, junto aos adultos, arrumam a praça e a Igreja,
com bandeirolas e outros artefatos relacionados à Festa. A praça central e os
bares ficam lotados, as famílias recebem parentes distantes de outros
povoados ou da cidade de Barreiras. Estas ficam conversando, contando
causos até mais tarde na porta de suas casas enquanto esperam a passagem
do Giro das esmolas. Na ocasião da Festa, as casas situadas nas
intermediações da praça, também, ficam lotadas por expectadores entre eles
visitantes, rezeiros e familiares.
Esses comportamentos descritos, acima, fazem parte das situações
coletivas e individuais listadas no meu caderno de campo, durante a
organização festiva do grupo. Estas situações vividas em conjunto e em
particular, retratam a mudança do cotidiano do povoado do Mucambo.
Portanto, ilustra muito bem como o familiar e o coletivo se une e se separam,
além disso, estão também imbricados, misturados numa única totalidade
festiva. Mas, por outro lado, como haveria de se separarem se estão todos
integrados numa mesma circunstância festiva? Inclusive, porque todos querem
agradecer, louvar, orar render graças e depois se divertirem, beber comer, e,
por fim, sambar, esquecer a labuta do dia e das horas que tem que cumprir no
trabalho no dia seguinte. Neste espaço de conclusão da escrita, me reporto ao
antropólogo Guarinello, (2001, p. 971), o qual afirma que é importante ver “a
festa não como realidade oposta ao cotidiano, mas integrada nele”.
A Festa de Santos Reis, neste povoado, simboliza um momento de
alegria e de descontração, mesmo sendo uma festividade de caráter religioso.
Disso engendra o seu principio festivo popular onde todos possuem específicas
funções, cargos, papéis sociais. Portanto, destaco essa existência em cada
participante que vivencia e produz essa tradição tanto na sua organização
como no dia principal, conhecido como o Derradeiro Dia de Santo Reis. Desse
modo, a tradição é transmitida de geração a geração onde o que é presente,
hoje, é fruto do passado reatualizado pela memória, pela linguagem e pelos
diferentes modos de festejar dos mucambenses.
As práticas religiosas e culturais dos moradores compreendem as
relações sociais, políticas, econômicas e de poder entre os habitantes. Elas
demonstram a elaboração de aprendizagens, ao mesmo tempo em que
constroem a identidade étnica racial negra da comunidade. Desse modo o
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espaço das tradições festivas religiosas, os saberes específicos de cada
morador,

os

problemas

e

tensões

vividos

pela

comunidade,

são

compreendidos, também, como espaços de manutenção dessa identidade.
As Festas religiosas mantidas por heranças familiares, os rituais
fúnebres, as práticas de cura à base de folhas, rezas, benzimentos, os laços de
parentesco e de solidariedade e as crenças espirituais no entorno comunitário,
trazem indícios de uma comunidade de identidade étnica rural e afrobrasileira.
Apesar de negada tal identidade, por alguns moradores, suas práticas afirmam
essa pertença afrobrasileira, principalmente, porque são elaboradas pelos
mesmos que a negam. O fenótipo dos moradores, em sua grande parte negra,
a sua constituição histórica, embora confusa e contraditória, relevam uma
comunidade de trajetória ligada aos processos da escravidão já discutidos por
Santana (2011 p. 40-41).
A pesquisa demonstrou a construção da identidade étnica e a
elaboração de aprendizagens em todos os preparativos para a Festa de Santo
Reis, assim como, em outras situações religiosas da comunidade. As
aprendizagens são elaboradas na organização coletiva dos (as) rezeiros (as) e
na maneira como se comportam, durante a realização desses festejos
religiosos. Neste sentido, cabe, aqui, as reflexões de O’Dwyer, (2002, p. 32) ao
mencionar “a construção da identidade relacionada a um processo de
construção e reprodução. É um resultado atualizado da interação dos membros
do grupo, através das práticas culturais e religiosas“.
A tradição de Santo Reis vem sofrendo transformações, conforme a
visão dos (as) rezeiros (as), mas procura manter a devoção e a diversão, a
união entre eles e os considerados de fora da comunidade. Os (as) rezeiros
(as), inspirados pelos seus antepassados, reproduzem e inventam novos ritos e
significações como forma de manter a tradição. Procuram, também, manter as
normas, os valores sociais, a estética dos cânticos e danças, seus imaginários,
os laços de união do grupo, a relação com os antepassados bem como sua
diversão. A partir desse contexto, se define o ethos dos moradores da
comunidade enquanto “[...] tom, caráter e qualidade de suas vidas, seus estilos
morais e estéticos”. (GEERTZ, 1989, p. 93).
As práticas, crenças e costumes expõem a história da tradição que
compõe o ethos local, conforme indicam as falas dos participantes da pesquisa.
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A Festa traduz um sentimento de grupo que é expandido no mundo do
trabalho, na vida doméstica e religiosa, fazendo parte do lazer dos moradores.
Assim, esses significados são considerados sagrados pelo grupo que
fornece o sentido real que esta tradição representa na vida de cada um. Nessa
perspectiva, as experiências individuais e coletivas, as crenças, costumes,
valores morais, ações de solidariedade, concepção de mundo, fazem parte dos
modos de viver destes sujeitos.
As relações da comunidade estão estruturadas pelo parentesco, pelos
casamentos entre as famílias e esses aspectos citados são relevantes na
formação da identidade do grupo, enquanto comunidade étnica rural negra.
Além disso, esses aspectos representam um conjunto de evidencias que
demarcam uma construção de identidade étnica rural e afrobrasileira.
(O’DWYER 2002, p. 202).
A participação dos (as) jovens e crianças nas festividades religiosas do
povoado e, principalmente, na Tradição de Santo Reis tem grande relevância
tanto pelas diversificadas atividades que elas desenvolvem do Giro das
esmolas no Derradeiro Dia como pelo processo de aprendizagens elaboradas
nesses momentos. Observei a transmissão de ensinamentos não formais
passados pela convivência com os seus familiares, vizinhos, visitantes e
demais moradores que compõem o grupo de rezeiros (as), em todos os
momentos da Festa. Um processo educativo que ocorre no chão do terreiro,
através da organização do Giro e da Festa, nas práticas de curas e tradições
fúnebres. Nessa perspectiva, acredito que o presente trabalho atendeu o seu
objetivo, pois o foco consistiu as construções de aprendizagens e identidade
que ocorrem nessa prática religiosa comunitária. Apesar de negarem a
existência dessa identidade, os moradores reafirmam-na nos seus fazeres
cotidianos.
O processo educativo, ao qual me refiro e que envolve todos,
principalmente as crianças e jovens, ocorre em meio às práticas festivas no
comando dos específicos cânticos sagrados como as rezas, lapinhas, benditos;
no toque, preservação e produção dos instrumentos da Festa, nos contos,
visões e histórias que relembram membros antigos do grupo de rezeiros (as)
com as suas peripécias e realizações e, ainda, nas interações conjuntas com
os adultos, nos diversos momentos da Festa onde aprendem regras de
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convivência, respeito aos mais velhos, valores, limites entre outros, a depender
de suas idades, vínculos com os seus familiares, gênero e dos momentos de
brincadeiras e enlaces amorosos.
Mesmo desenvolvendo atividades já descritas nessa Dissertação, elas
aprendem valores, costumes, práticas religiosas, técnicas e outras expressões
culturais que foram herdadas pelos antepassados de seus pais e demais
familiares. Nesse sentido a participação delas nas tradições e festividades do
Mucambo representa uma possibilidade de continuidade desses costumes no
Povoado. Porém, percebo que todo esse processo de aprendizagens está
longe da Escola Municipal Abílio Farias, única escola desse Povoado e
também do seu currículo, questão já discutida em alguns trabalhos de pesquisa
já citados nessa investigação.
Esta escola vem buscando desenvolver um trabalho diferenciado
pautado nas Relações Étnicas Raciais com o seu Projeto Raízes com a sua
culminância na Semana da Consciência Negra, já abordada no primeiro
capítulo dessa dissertação. Ela foi espaço, por algumas vezes, para as
reuniões dos moradores em relação a certificação quilombola da comunidade.
Mas, no momento, o trabalho desenvolvido pela Escola Municipal Dr. Abílio
Farias não vem tentando chamar atenção dos alunos para a importância das
tradições festivas religiosas da comunidade em que estão inseridos.
Acredito que esses processos educativos, aos quais me referi, no
percurso da pesquisa, não precisam estar formalizados pela escola ou numa
sala de aula, contudo, é necessário reconhecer seu valor construído pelas
longas gerações por meio da oralidade, das práticas coletivas e individuais e
pelo sentimento de pertencimento. Ainda assim, nota-se que as tradições
religiosas e demais manifestações culturais comunitárias são lidas nas escolas
de maneira folclórica onde não se reconhece a presença do outro, e, quando
não há esse reconhecimento minimiza a sua importância colocando-a no lugar
do passado. Sendo assim, concluo essa pesquisa, sem a pretensão de esgotar
as questões trabalhadas em torno da construção da identidade étnica de um
povo, mas de trazer reflexões bastante pertinentes sobre as aprendizagens a
partir das práticas festivas, religiosas e culturais da comunidade do Mucambo.
Espero que outras leituras sejam tecidas sobre esse estudo e que o mesmo
seja reelaborado e enriquecido por novas abordagens.
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APÊNDICES l
Relação dos interlocutores mais velhos do Povoado do Mucambo.
Almir Alves Néri dos Santos - 60 anos. Nasceu no povoado de Itaipê, na
cidade de Itaberaba-Bahia. Chegou para morar no Mucambo em 1975. Sua
residência está localizada no Mucambo de Baixo, em frente à igreja matriz do
povoado. O Sr. Almir se considera católico e é um dos rezeiros dos festejos do
Divino e de Santo Reis, o qual canta as ladainhas e os sambas.

Aurelina Rosa da Silva Santos - 67 anos. Nascida no povoado do Mucambo,
muito conhecida por Tia Léa. É proprietária de um bar-restaurante, na
localidade do Mucambo de Cima, no mesmo local onde mora. Reza Santos
Reis em sua casa, participa e organiza dos festejos fúnebres do Dia de Finados
e da Semana Santa com as outras mulheres, com as quais seguem para o
cemitério, com o uso das matracas para fazer o alimento das almas. Segundo
D, Aurelina, o Mucambo foi refúgio de negros (as) escravos, fugidos de outras
regiões e confirma que a Festa de Santo Reis veio da localidade de Serra
Talhada pelos antepassados da família Catula.
Agenor dos Santos - 68 anos, nasceu no Mucambo, mora atualmente na
localidade de Serra Talhada. Muito conhecido como Nhô. É um grande rezador
de quebranto, espinhela caída, doenças do vento, mal olhado, dor de barriga,
entre outros; é muito procurado dentro e fora do povoado pelas suas curas.
Participa dos festejos de Santo Reis e da Festa do Divino.

Daniel de Jesus - 64 anos, nasceu e mora na localidade da Serra Talhada,
também muito conhecido por Dielo. Sua mãe, Joaquina Maria de Jesus,
nasceu no Alberto Santana, local situado nas proximidades de Bom Jesus da
lapa. Ela era uma grande rezadeira de quebranto, espinhela caída, ventre
caído. O Sr. Daniel toca a gaita na Festa de Reis, mas tem outros instrumentos
como o bumba.

224

Maria de Jesus - 88 anos, moradora da localidade do Mucambo de Cima.
Reza, tradicionalmente, a São Sebastião, tradição herdada pela sua avó que
mandou trazer o santo da cidade de Bom Jesus da Lapa. Participa dos festejos
de Santo Reis, do Divino e das rezas de Santo Antônio, na casa de D. Maria da
Cruz, na mesma localidade.

Maria da Cruz Cardoso dos Santos - 71 anos, mora na localidade do
Mucambo de Cima. Nasceu no Sítio do Rio Grande, próximo do Município de
Wanderley, às margens do Rio Grande. Reza, anualmente, o Santo Antônio,
sendo uma herança deixada pela sua mãe. É participante ativa das festividades
de Santo Reis, São Sebastião e do Divino.
Odália dos Santos da Luz - 76 anos, nasceu e mora na localidade do
Mucambo de Baixo. Reza contra olho grande, mal olhado, quebranto, espinhela
caída e dor na cabeça. Realiza, todo ano do mês de dezembro, em sua
residência, a reza para Santa Luzia, com a participação de muitas pessoas do
povoado que vem prestigiar a Santa, pela qual a rezeira tem muita devoção e
fé. Segundo D. Odália, a Roda de S. Gonçalo, um antigo festejo no povoado
era muito bonita, mas que, hoje, não existe mais. D. Odália é madrinha do Sr.
Luciano. Participante dos festejos de Santo Reis e do Divino.
Relação dos (as) interlocutores (as) adultos do Povoado do Mucambo.
Adinélia Catula dos Santos - 46 anos. Nasceu e mora na localidade do
Mucambo de Baixo e é prima do Sr. Luciano. É muito conhecida por toda a
comunidade por D. Dina. Esta rezeira foi uma das pessoas que mais contribuiu
com a pesquisa, com a qual consumi muitas horas de conversas em sua
residência. D. Dina organiza e participa dos festejos de Santos Reis, do Divino
e, junto com as outras lideranças femininas do povoado, cuida da preservação
da igreja e do cemitério.

Muito conhecedora das ladainhas e cânticos de

ambos os festejos citados acima.
Domingas Pereira de Oliveira - 40 anos, nasceu e mora na localidade do
Mucambo de Baixo, estudou na comunidade do Mucambo, na escola Dr. Abílio
225

Farias até a 5ª série. É rezeira da Tradição de Santo Reis, da Festa do Divino,
desde criança. D. Domingas reza de quebranto e dor de barriga, cujos
ensinamentos foram passados por uma mulher moradora do povoado, antes de
falecer.
Geralda Oliveira de Souza - 45 anos, nasceu e mora na localidade do
Mucambo de Baixo e é irmã do Sr. Luciano, filha dos falecidos Sr. Otávio e D.
Generosa, ambos mantenedores da Tradição de Santo Reis, na Serra Talhada,
seguida depois pelos filhos. D. Geralda estudou até a quarta série, na escola
Municipal Dr. Abílio Farias, no Mucambo. É uma grande rezeira, participa dos
festejos do Santo Reis, deixados pelos seus pais, organizando junto com os
seus irmãos. Para ela, o Santo Reis não acaba, ele renasce!
Ivonise Catula – 36 anos. Nasceu e mora na localidade do Mucambo de
Baixo. Participa dos festejos de Santo Reis e do Divino. Atualmente, vem
acompanhando, junto a outras lideranças da comunidade, as discussões sobre
o processo de regularização das terras do povoado após a visita do INCRA, em
novembro de 2012. A comunidade vem se posicionando em não aceitar a
intitulação como quilombolas que se encontra registrada na Fundação
Palmares. Antes, essa titulação gerava benefícios para a comunidade. Tendo
em vista que, hoje, eles temem a perda da autonomia de suas terras através
dessa intitulação.
José da Cruz – 39 anos. Nasceu e mora na localidade do Mucambo de Cima,
participa da Festa de Santo Reis, tocando a gaita. O Sr. José é filho de D.
Maria da Cruz que reza Santo Antônio, atualmente estuda na Escola Municipal
Dr. Abílio Farias na modalidade EJA.
Jucileide Vieira Catula – 33 anos. Nasceu e mora na localidade do Mucambo
de Baixo é irmã de Vanderlei e D. Adinélia. É prima do Sr. Luciano. A Festa de
Santo Reis era celebrada por sua avó, seguida por sua mãe que, após o seu
falecimento, os pais de Sr. Luciano assumiram. D. Jucileide deu grandes
contribuições para pesquisa, fornecendo informações de seus familiares, fotos
e os cânticos da Festa de Santo Reis.
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Luciano da Silva Conceição - 41 anos, nasceu e mora na localidade de Serra
Talhada, estudou na Escola Municipal Dr.Abílio Farias, no povoado, mas não
prosseguiu nos estudos. Filho do Sr. Otávio e de D. Generosa, ambos já
falecidos, é o atual mantenedor da Tradição festiva religiosa de Santo Reis
como o Dono da Festa. O Sr. Luciano participa de outras Tradições, na
comunidade, como o Divino e a reza de Santo Antônio, tocando o bumba e o
tambor. Aprendeu a tradição acompanhando os seus pais nessas festividades
do povoado.
Maria Lúcia - 50 anos, muito conhecida por D. Kita, nasceu e mora na
localidade do Mucambo de Baixo, trabalha como agente de saúde, na
comunidade, vinculada à prefeitura da cidade de Barreiras, onde presta
serviços de orientação de saúde aos moradores, em algumas localidades do
povoado. D. Kita é uma das responsáveis pela manutenção da igreja do
Menino Deus, do padroeiro do povoado, participa e organiza, junto a outras
lideranças, dos festejos de Santo Reis, Divino e do Coração de Maria.
Osvaldo da Silva Conceição – 39 anos, nasceu e mora na localidade de
Serra Talhada. É irmão do Sr. Luciano, D. Geralda e de D. Domingas.
Aprendeu a tocar o bumba durante as festividades de Santo Reis e do Divino,
acompanhando os seus pais pelo povoado.

Sebastião Vieira dos Santos - 58 anos, natural do Estado do Tocantins, mora
no povoado a mais de vinte e cinco anos, na localidade de Serra Talhada. É
conhecedor da fabricação de muitos remédios, beberagens, chás feitos à base
de folhas, raízes e animais, para diversos males e participa dos festejos de
Santo Reis.
Vanderlei de Oliveira Vieira Catula – 36 anos, nasceu no Mucambo, na
localidade de Serra Talhada e atualmente mora em Luís Eduardo Magalhães. É
primo do Sr. Luciano e irmão de D. Adinélia (D. Dina), participa dos festejos de
Santo Reis.
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Relação dos (as) professores (as) que moram no povoado do Mucambo.
Arleide Moreira dos Santos - 34 anos, nasceu e mora no povoado do
Mucambo. Estudante do 6ª semestre de Pedagogia pela UNEB/Barreiras,
atuou como professora no PETI durante a primeira e segunda entrada em
campo.
Jucileide Cavalcante Vieira - Nasceu e mora no Mucambo e estudou na
escola,

onde

UNEB/Barreiras,

atualmente
fez

trabalha.

especialização

Licenciada
em

Gestão

em

Pedagogia

escolar.

Atua

pela
como

encarregada escolar, na Escola Municipal Dr. Abílio Farias, através da
modalidade contrato, pela prefeitura da cidade de Barreiras.
Meraci Cardoso dos Santos Leal - tem 46 anos, licenciada em Pedagogia e
Matemática pela UNEB/Barreiras, com especialização em Matemática. Nasceu
e mora no povoado do Mucambo. Concursada em 1996 pela prefeitura,
lecionou na Escola Dr. Abílio Farias a 19 anos. Foi gestora em 2004, trabalhou
com educação básica entre os anos 2006 e 2012. Atualmente, ocupa o cargo
de gestora, eleita pela comunidade, na mesma escola.
Paulo Catúlio - Nasceu no povoado do Mucambo, mas, atualmente, mora na
cidade de Barreiras. É formado em Administração pela UNB/Brasília e é
coordenador do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do
Mucambo, foi coordenador da Escola Municipal Dr. Abílio Farias entre os
períodos de 2005 a 2007. Atualmente, é organizador dos festejos juninos e
dono da quadrilha de São João, no povoado.

Rosânia Vieira Catula - 33 anos, nasceu e mora no povoado do Mucambo, na
localidade de Mucambo de Baixo. É prima do Sr. Luciano e rezeira dos festejos
de Santo Reis, na Serra Talhada. Trabalha no Programa de Erradicação do
trabalho infantil (PETI).
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Outros interlocutores que não moram no povoado do Mucambo.
Albaneide de Souza- Foi gestora da Escola Municipal Dr. Abílio Farias em
2011.

Licenciada

em

letras

vernáculas,

pela

UNEB/Barreiras,

com

especialização em Assistência Educacional Especializada. Concursada pela
prefeitura, atua na escola há 5 anos. Não mora na comunidade.
Ignês Pitta - Tem especialização em História. Atualmente, trabalha com a
história da cidade de Barreiras. Forneceu alguns documentos e jornais de
época.

Ricardo Tupiniquim Ramos - Professor da UNEB, Dr. Em Linguística.
Departamento de Ciências Humanas campus IX Barreiras. Pesquisa,
atualmente, Formação do Oeste a partir das histórias dos povos indígenas na
região.
Edson Carvalho de Souza Santana - Professor do Departamento de ciências
Humanas, campus IX, Barreiras. Mestre em Educação pela PPGEduC/
UNEB/Salvador.
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APÊNDICES II
Relação de folhas, frutos, raízes, cascas conhecidas e utilizadas pelo Sr.
Sebastião.
Aroeira: Melhora a liberação da urina e é bom para gripes com catarro e febre.

Angerca/Angico: Usada no combate a tosse e tuberculose.

Barbatimão: apropriado para cortes, ferimentos, inflamação na garganta, seu
uso pode ser como um pó ralado ou tipo chá ou infusão.
Buriti: O seu óleo e utilizado como cicatrizante e para eliminar o catarro dos
pulmões.
Cabelo de nego: Em forma de chá é utilizado para combater disenterias.

Canapú: É utilizado para aliviar as dores causadas pelo reumatismo. Atua
como anti-inflamatório nas articulações em forma de compressas quentes.
Folha da guiné: Utilizada para reumatismo, auxilia na cicatrização como antiinflamatória e banho de descarrego.

Jatobá branco: É empregada no tratamento da tuberculose e pneumonia.

Jurema: O chá da entrecasca serve para curar o câncer.

Juá: O chá da entrecasca é utilizado para má digestão.

Pere de Tatu: É indicado para inflamações na garganta. Coloca-se em fusão e
faz gargarejos.
Pequi: O caroço é utilizado como expectorante misturado com mel de abelha.
E o óleo é usado contra bronquites, gripes e resfriados.
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Pião roxo: É utilizado nas rezas de quebranto e banhos de descarrego.

Romã: Indicada para inflamação na garganta e tratamento de vermes, seu chá
é utilizado, também, para cólicas.

Sabugueiro: É utilizado para gripe e logo no início dos resfriados e sarampo.
Em forma de chá é utilizado para pedras nos rins.
São Caetano: É utilizada na cura de dor no ouvido, para tratar vermes e
utilizada para curar gôgo nas galinhas.
Tartarena: Colocada em fusão é utilizada para combater a doença de chagas.
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APÊNDICES III
1. Roteiro das questões aplicadas na 2ª fase da pesquisa correspondente
a primeira entrada em campo, de 3 de janeiro a 16 de fevereiro de 2012.
A)

Interlocutores (as): moradores antigos do povoado do Mucambo.

1. Nome, idade e tempo de moradia no povoado.
2. O que o (a) senhor (a) sabe sobre a origem do povoado do Mucambo?
3. Existem relatos deste povoado enquanto quilombo?
4. Como foi que as pessoas chegaram, aqui, para morar?
5. Quais as Tradições do povoado que o (a) senhor (a) sabe e participa?
6. Como foi construída a ponte que serve o povoado?
7. Que histórias o (a) senhor (a) sabe sobre a Fazenda da Gameleira?
8. Nesta fazenda já houve escravidão?
9. O senhor já ouviu falar de histórias de escravidão, aqui, no povoado?
10. Quem lhe contou sobre essas histórias?
11. Há situações de discriminação racial no povoado?
12. Qual a religião dos moradores?
13. O (a) senhor (a) se considera negro (a)?
2. Roteiro das questões aplicadas na segunda entrada de campo, de 5 de
maio de 2012 a 21 de agosto de 2012.
A) Interlocutores (as): moradores mais velhos e adultos participantes das
tradições festivo religiosas do povoado.
01. Quais as Festas que o (a) senhor (a) conhece e participa no povoado?
0 2. Há quanto tempo o (a) senhor (a) participa das Festas no Mucambo?
03. De onde veio ou como surgiram ou quem trouxe as Festas do povoado?
04. Quais as Festas que não existem mais e por quê?
05. As crianças participam das Festas?
06. Se elas participam, quais as atividades que desempenham?
07. Qual é a relação da escola com a comunidade?
08. Ela vem contribuindo com a educação das crianças e jovens?
09. A escola trabalha as tradições religiosas do povoado e de que forma?
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10. E a Semana da Consciência Negra, o (a) senhor (a) acha importante?
11. Como a escola colabora nas Festas e organização dos festejos de Santos
Reis e na Festa do Divino?
12. O que o (a) senhor (a) sabe a respeito das rezas?
13. Quem reza?
14. Quem fazia partos na comunidade?
15. Aqui, tem histórias de pessoas que recebem “encantados e caboclos” e faz
trabalhos ou centros de trabalhos? E se tem informações, como conhece estas
pessoas?
16. Quais são os encantados e como acontecem os trabalhos?
17. Tem igreja evangélica no povoado? O que dizem sobre estas outras
religiões?
B)

Interlocutores: professores da Escola Municipal Dr. Abílio Farias.

1. Nome completo, formação e ocupação na escola.
2. Como é realizado o trabalho pedagógico na escola?
3. Quais as informações a respeito da lei 10.639/03?
4. Por ser uma escola inserida numa comunidade quilombola há um tratamento
especial às questões étnicas raciais?
5. O que sabem a respeito das histórias e Festas religiosas do povoado?
8. A escola trabalha conteúdos relacionados às festividades do povoado?
9. Em sua opinião, as crianças e os jovens sabem das origens do povoado?
10. O que eles sabem sobre quilombos?
11 Para eles, aqui já foi um quilombo?
12 Como é trabalhado o ensino religioso na escola?
13. Contempla todas as bases religiosas? Quais?
14. Como as crianças e os jovens se definem enquanto pertencimento racial?
15. Há conflitos religiosos? Quais?
16. Fale do Projeto raízes. É satisfatório?
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3. Roteiro de algumas questões52 aplicadas na terceira entrada de campo,
de 08 de dezembro de 2012 a 16 de janeiro de 2013, período do Giro das
esmolas da Festa de Santo Reis.
1 O que você sabe sobre a origem da tradição de Santo Reis, no povoado do
Mucambo?
2.Quem eram e de onde vieram esses antepassados que trouxeram a tradição
para o Mucambo?
3. Quem, atualmente, é responsável pela Festa de Santo Reis?
4. Como é realizada a divisão das responsabilidades com a Festa?
5. Como é feita a divisão dos custos para a realização da Festa?
6. É importante o uso de uma roupa específica no dia da Festa ou nas
apresentações do Santo Reis em outros lugares?
7. Qual a importância do pouso e das esmolas na Festa?
8. Em que situações vocês fazem o pouso no Giro?
9. Por que as pessoas se benzem quando passam pelo cemitério?
10. Na sua opinião, a tradição vem mudando? Como são essas mudanças?
11. Quais as práticas de cura no povoado?
12. Quem ainda reza na comunidade?
14. Quais as folhas conhecidas na comunidade e como são preparadas?
15. Como vocês fazem para sepultar os mortos no Mucambo?
16. Como vocês se organizam para ajudar as pessoas da comunidade?
17. Quais são as suas ações e sua importância?

52

O roteiro de questões para os (as) interlocutores (as) não foi realizado na íntegra,
principalmente, na primeira e segunda fase da pesquisa. Em muitas ocasiões, como durante
as festividades religiosas em que participei, não houve um roteiro “rígido”, com questões
organizadas. As indagações, dúvidas, suspeitas e esclarecimentos eram perguntados aos (às)
rezeiros (as) e demais interlocutores, no acontecer das festividades.
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APÊNDICES IV - FOTOS DO POVOADO

Foto 27- As mulheres sambando, após a ladainha. Festa de Santo Reis, na Serra
Talhada. Janeiro de 2013. (Autoria: Rogério Lima Vidal).
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ANEXOS
_______________________________________________________________
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