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Ao finalizar minha tese sou tomada de sentimentos ambivalentes – leveza /
ansiedade, alívio / preocupação etc. -, entretanto, há um sentimento que para mim não se
apresenta carregado de ambiguidade: o sentimento de gratidão!
A palavra gratidão é de origem latina – gratia – que significa, literalmente, graça
ou gratus, que se traduz como agradável. Portanto, significa reconhecimento agradável
por tudo quanto se recebe ou lhe é reconhecido. É uma emoção, que envolve um
sentimento que não exige nada, além do estado de graça pelo fato de se poder
compartilhar momentos e conquistas, e confraternizar com pessoas queridas.
Assim, quero, humildemente, DEDICAR, em primeiro lugar, todo o esforço,
prazer e júbilo do meu doutorado aos meus pais: João Ferreira Lima e Ozilda Batista
Lima. E, nesse momento, quero manifestar em alto e bom som (se fosse possível gritar!),
pela graça da vida que me deram, e pela minha graça (nome) que tem origem em cada um
deles, e que carrego com profundo orgulho (João + Ozilda = Josilda). A Ozildinha (é
assim que a chamamos carinhosamente, ao brincarmos com ela!), mãe querida, não tenho
palavras para agradecer todo o amor que nos tem dedicado, mesmo nos piores momentos
de sua vida, nos defendendo de tudo e todos, nos colocando sempre sobre suas “asas”
protetoras. Se hoje sou capaz de amar, é porque essa bela mulher, nos ensinou com o seu
exemplo de amor incondicional. Lamentavelmente, João Lima (é assim que o chamamos
de forma carinhosa!), nosso amado pai, não pode estar presente na defesa de minha tese,
pois encontra-se acamado há dezesseis anos, em virtude de um AVC, e mais
recentemente, recém-saído da UTI do HCA em Alagoinhas – Ba., após a amputação de
sua perna esquerda. Mas, sua presença é permanente e está indelevelmente marcada por
tudo aquilo que ele nos ensinou (a mim e a minhas três irmãs – Lucenilde, Fátima e
Rosilda), e que carrego em qualquer lugar onde estiver: determinação, honestidade e
força. A vocês queridos pais, o meu Obrigada!, e o meu pedido de Bênçãos.
Fazer parte de uma família na qual o feminino prevalece, é uma experiência onde
a busca do equilíbrio entre as diversas personas não é nada fácil. Entretanto, estou certa
que carrego, além do DNA biológico, também o “dna” existencial que foi sendo
estruturado em todas as vivências que compartilhamos, as quais contribuíram e
contribuem para a minha permanente formação enquanto mulher, filha, mãe e irmã. A
vocês queridas irmãs – Lucenilde, Fátima e Rosilda -, gratidão por serem companheiras
na jornada que a vida nos presenteou.
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A maternidade nos ensina muitas coisas! Seja quando a filha chega e permanece
nos ensinando por toda uma vida o quanto é necessário aprendermos a amar
cotidianamente!, seja quando a filha vem para ficar apenas por algum tempo (vinte e oito
dias) para nos ensinar que o amor construído ao longo de nove meses gestacionais se
eterniza nos sonhos, sorrisos, preocupações, alegrias que ficaram por serem vividos! A
vocês, filhas adoradas, Jéssica (in memoria) e Janaina, dedico-lhes a elaboração e
conclusão de mais um ato de amor saído de mim, a minha tese, bem como a minha eterna
gratidão por vocês me ensinarem a viver em pleno duas formas do amor absoluto.
Quando a gente pensa que ama uma filha com toda a força que é possível uma
pessoa amar..., descobrimos que ainda há possibilidades de que esse amor se amplie,
desmesuradamente. Descobri essa façanha, quando Janaína me presenteou com o meu
primeiro neto: João (hoje com onze anos)! Ao vê-la amamentando-o, compreendi que o
amor por minha filha havia aumentado quando me peguei amando desmedidamente o
meu primeiro neto. Mas como amar apenas um neto era pouco, após cinco anos, Janaína
me presentou com mais dois: Paulo Miguel (com seis anos) e Maria Vitória (com quatro
anos)! Com os três netos meu coração quase explode de tanto amor!!! Às três estrelas que
iluminam minha vida, dedico todos os momentos de prazer e aprendizado que a pesquisa
me proporcionou.
O amor nos é por demais atraente, pois ele se mostra de formas inusitadas e
surpreendentes! Assim, ele, o amor – Joaquim António Lopes Mesquita Xavier -, se
apresentou, quando eu menos esperava, na forma de uma pessoa sensível, inteligente,
impulsivo, amoroso, altivo, companheiro..., humano, demasiadamente humano! À sua
humanidade, quero agradecer e dedicar essa etapa de minha vida, intimamente
compartilhado. Sem ele, as dificuldades teriam sido piores, principalmente aquelas
relacionadas com o “sr. computador”!(risos), e as superações não teriam o mesmo sabor.
Agradeço sua presença permanente ao longo dos quatro anos, não me deixando sentir-me
sozinha, nos momentos de aflições. Portanto, ao meu marido, companheiro e amor,
dedico os bônus dessa maravilhosa conquista.
Por fim, a razão maior da existência desse trabalho apresentado em forma de tese,
as mulheres de Ciriquinha e Viração, a minha gratidão eterna por todos os momentos de
trocas e aprendizagens compartilhadas, os quais tiveram a magia de me fazerem sentir
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parte da comunidade. À população de Ciriquinha e Viração, especialmente as cinquenta
e oito mulheres colaboradoras dessa pesquisa, DEDICO-LHES a tese aqui apresentada.
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projeto de pesquisa, em uma das disciplinas por vós ministrada, ouvi o seguinte
questionamento: Josilda, por que você não trabalha com a Teoria das Representações
Sociais - TRS? Esse foi o momento mágico que definiu toda uma trajetória, que estou
percorrendo com atenção, avidez, persistência e sensibilidade, por se tratar de um
percurso complexo, e por isso muito rico, que, de alguma forma, atende aos meus anseios
em relação à compreensão de questões que me tocam e inquietam de forma pessoal e
profissional. Estou a falar da TRS! Com vossa ajuda, desvendar a TRS de modo a ser
capaz de identificar as representações que constituem o imaginário e o cotidiano das
mulheres quilombolas de Ciriquinha e Viração sobre qualidade de vida no bioma
caatinga, exigiu que a minha capacidade de observação, percepção, apreensão se
ampliassem, mas, acima de tudo, que o exercício da humildade de que muito ainda tenho
a aprender, fosse uma constante. Obrigada! Obrigada pelo vínculo que nos une, e que
representa tudo o que ainda pretendo realizar na trajetória mágica que a TRS concebe:
conhecer o pensamento e a linguagem exatamente como são usados no senso comum e
nos discursos diários nos mais diferentes contextos. Imenso, e belo desafio!
Obrigada Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes, meu orientador! Quero
aproveitar esse momento para relatar que ao longo dos quatro anos de nossa convivência,
aprendi a conhecer uma pessoa simples, sensível e humana, que às vezes se escondia em
uma carapaça de “durão”! Quero dizer que conheci também um professor que exercita
sua autoridade e competência com liberdade, o que inicialmente causa estranheza.
Entretanto, é importante deixar claro que esse é um exercício que, aos poucos, vai
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permitindo ao futuro pesquisador, a conquista da autonomia necessária para seu fazer
doutoral. E isso é extraordinário! Sou grata por sua compreensão e sensibilidade em
compartilhar com a Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas a orientação da
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RESUMO

XAVIER, Josilda Batista Lima Mesquita. Representações sociais sobre saberes de
mulheres quilombolas: tessituras de vida no bioma caatinga. Tese (Doutorado em
Educação e Contemporaneidade), Programa de Pós-graduação PPGEduC, da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Salvador, Bahia, Brasil, 2017.

Esse estudo se delineou com o objetivo de identificar/conhecer as representações sobre
qualidade de vida que transversam a complexa estrutura cognitiva - subjetiva existente na
relação de mulheres quilombolas consigo, com o outro e com o ambiente, provocando o
encontro da pesquisadora com os saberes que emergem em duas comunidades
quilombolas do interior baiano, Ciriquinha e Viração, a partir da concepção sobre o modus
vivendi na (com) vivencia no e com o bioma caatinga. As representações constituintes no
imaginário coletivo dessas comunidades, expressas nas vozes de mulheres, traduziram as
tessituras elaboradas a partir de seus lugares de pertencimento (existencial, territorial e
ambiental). O percurso investigativo se fez em um processo metodológico que
possibilitou a interface com as abordagens da pesquisa quali-quanti, tendo como métodos
fundantes o estudo de caso etnográfico sob a égide da Teoria das Representações Sociais
– TRS (JODELET, 20015, 2001; MOSCOVICI, 2013, 2007, 1988; ORNELLAS, 2013;
JOVCHELOVITCH, 2008; MARKOVÁ, 2006; ABRIC, 2000; SÁ, 1998), e a
etnociência enquanto campo de estudo do papel da Natureza no sistema de crenças e de
adaptação do homem a determinados ambientes (LEFF, 2009, 2006, 2003, 2001;
TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009; . Os primeiros passos foram dados a partir da
aplicação de um questionário semi-estruturado que nos deu acesso a dados biosocioambientais fundamentais para o entendimento do modus vivendi comunitário. O
processo etnográfico permitiu a imersão da pesquisadora nos afazeres laborais e
domésticos das mulheres colaboradoras, assim como uma sensação de estar à vontade
durante a realização das dezessete entrevistas semi-estruturadas e dos quatro grupos
focais, nos permitindo adentrar no sentido oculto das expressões linguísticas e culturais
das mulheres envolvidas, e identificar as representações que expressam os valores e afetos
vinculados aos seus modos de vida. A análise / reflexão dos construtos identificados foi
embasada com os pressupostos da análise do discurso (AD) que considera os processos e
condições por meio dos quais se produz a linguagem (ORLANDI, 2009), e da teoria das
representações sociais (TRS) que possibilita a apreensão de aspectos sutis da
racionalidade humana, das relações sociais que, na maioria das vezes, são comunicados
pela linguagem. A intinerância em meio aos interlugares de existências (espaços
territoriais e temporais, lembranças, anseios, temores, sonhos) das mulheres
colaboradoras dessa pesquisa é narrado nessa tese de forma que o percurso teóricometodológico explorado evidencie o cuidado e atenção na “tessitura da rede” que
envolveu e embalou todo o processo investigativo; a trama bio-sócioambiental em que “a
rede é tecida” revele a beleza e complexidade da caatinga, locus de existência identitária
de mulheres negras, rurais, quilombolas, nordestinas no Brasil (CARNEIRO, 2015;
QUEIRÓZ, 2007; MUNANGA, 2006; ARRUTI, 2005; FIABANI, 2005; O´DWYER,
2005, 2002; SILVA; SANTOS; TABARELLI, 2003; DIEGUES; ARRUDA, 2000; REIS,
1996); a trajetória de vida a partir da identificação de representações que transversam os
sentidos e ações das mulheres colaboradoras da pesquisa no processo sistêmico de estar
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no mundo (NUNES; NASCIMENTO; OREFICE, 2013; SANTOS, 2007; CASTEL,
2005; CHARLOT, 2000) e, por fim, as considerações traduzirão o nó borromeano que
traduz a complexidade das representações e das vidas simples de mulheres quilombolas
que se faz e refaz, cotidianamente, revelando uma forma de pensar, ver e sentir o mundo,
em muitos aspectos, de forma semelhante à maioria das mulheres, sejam elas da cidade
ou da zona rural, como por exemplo no que se refere aos cuidados e sonhos em relação
aos filhos e a família (acesso à educação formal, direito a um salário através do trabalho,
direito à assistência médica com qualidade etc.), e por outro lado, com preocupações que
são traduzidas em ações, que revelam um nível de consciência sobre a essencialidade da
relação homem-ambiente / homem-natureza que suas experiências de vida cotidiana
provocam / promovem e que, infelizmente, não é comum nos grandes centros (cultivo de
alimentos livres de agrotóxicos, promoção de resgate de sementes crioulas sem
manipulação genética, convivência com o semiárido etc.). Portanto, de forma
(in)conclusiva, foram traduzidas as marcas indeléveis do percurso investigativo que, de
modo singular, demarcaram os passos, balizaram as ações, e delinearam o modus de estar,
sentir e refletir diante / sobre os olhares e sentidos das mulheres quilombolas de
Ciriquinha e Viração em relação a sua qualidade de vida com e no bioma caatinga,
apontando para as diversas possibilidades de se ter um nível de qualidade de vida que se
diferencia daquele que é popularizado na mídia, que pulsa no imaginário coletivo e
perpassa na interface entre o construto identitário, os saberes tradicionais e o lugar de
pertencimento, estruturas fundantes de suas existências, e que se presentificam no dia a
dia, em meio as contradições, ambivalências, sonhos, lutas, conquistas, união e liberdade.

Palavras-chaves:

Representações

sociais.

Comunidades

tradicionais. Sustentabilidade na caatinga. Qualidade de vida.

quilombolas.

Saberes
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ABSTRACT

XAVIER, Josilda Batista Lima Mesquita. Social representations of women maroon
knowledge: quality of life tessitura in the savanna biome. Thesis (Doctorate in
Education and Contemporary), Postgraduate PPGEduC Program, State University of
Bahia - UNEB. Salvador, Bahia, Brazil, in 2017.

This study was designed to identify / understand the representations about quality of life
that transverse the complex cognitive - subjective structure existing in the relation of
quilombola women with themselves, with the other and with the environment, provoking
the encounter of the researcher with the knowledge that Emerge in two quilombola
communities of the interior of Bahia, Ciriquinha and Viração, from the conception about
the modus vivendi in (with) living in and with the caatinga biome. The constitutive
representations in the collective imaginary of these communities, expressed in the voices
of women, translated the elaborated tessituras from their places of belonging (existential,
territorial and environmental). The research was carried out in a methodological process
that made possible the interface with qualitative-quantitative research approaches, having
as the founding methods the ethnographic case study under the aegis of Social
Representation Theory (TRS) (JODELET, 2001, MOSCOVICI, And ethnoscience as a
field of study of the role of Nature in the belief system and the adaptation of man to certain
environments The first steps were taken from the application of a semi-structured
questionnaire that gave us access to bio-socioenvironmental data that are fundamental for
the understanding of the modus vivendi (Lepto et al., 2009). The ethnographic process
allowed the researcher to immerse herself in the work and domestic tasks of the
collaborating women, as well as a feeling of being at ease during the performance of the
seventeen and Semi-structured interviews and the four focus groups, allowing us to enter
into the hidden meaning of the linguistic and cultural expressions of the women involved,
and to identify the representations that express the values and affections linked to their
way of life. The analysis / reflection of the identified constructs was based on the
assumptions of discourse analysis (AD) that considers the processes and conditions
through which language is produced (ORLANDI, 2009), and the theory of social
representations (TRS) that enables The apprehension of subtle aspects of human
rationality, of social relations that, in most cases, are communicated by language. The
intertwining in the middle of the interludes of existences (territorial and temporal spaces,
memories, yearnings, fears, dreams) of the women collaborators of this research is
narrated in this thesis so that the theoretical-methodological route explored evidences the
care and attention in the " "Which involved and packaged the entire investigative process;
The bio-socio-environmental fabric in which "the net is woven" reveals the beauty and
complexity of the caatinga, the locus of identity existence of black, rural, quilombola,
northeastern Brazilian women in Brazil (CARNEIRO, 2007; MUNANGA, 2006;
ARRUTI , 2005; FIABANI, 2005, O'DWYER, 2005, 2002, SILVA, SANTOS,
TABARELLI, 2003, DIEGUES, ARRUDA, 2000, REIS, 1996); The life trajectory from
the identification of representations that transverse the senses and actions of women
collaborators of the research in the systemic process of being in the world (NUNES,
NASCIMENTO, OREFICE, 2013, SANTOS, 2007, CASTEL, 2005, CHARLOT, 2000),
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finally, the considerations will translate the Borromean knot that translates the complexity
of the representations and the simple lives of quilombola women that is made and
remakes, daily, revealing a way of thinking, seeing and feeling the world, in many ways,
in a similar way To the majority of women, whether they are from the city or the
countryside, for example as regards care and dreams of children and family (access to
formal education, right to a salary through work, right to medical care With quality, etc.),
and on the other hand, with concerns that are translated into actions that reveal a level of
awareness about the essentiality of the man-environment / man-nat relationship Ureza
that their daily life experiences provoke / promote and which, unfortunately, is not
common in large centers (cultivation of food free of pesticides, promotion of rescue of
creole seeds without genetic manipulation, coexistence with semiarid, etc.). Therefore, in
an inconclusive way, the indelible marks of the investigative course were translated,
which, in a singular way, marked the steps, marked the actions, and outlined the modus
of being, feeling and reflecting before / on the looks and senses of women Quilombolas
of Ciriquinha and Viração in relation to their quality of life with and in the caatinga biome,
pointing to the different possibilities of having a quality of life that differs from that which
is popularized in the media, that pulsates in the collective imaginary and perpasses in the
The interface between the identity construct, the traditional knowledge and the place of
belonging, the founding structures of their existences, and which are present day by day.

Keywords: Social representations. Quilombola communities. Traditional knowledge.
Sustainability in the caatinga. Quality of life.
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RÉSUMÉ

XAVIER, Josilda Batista Lima Mesquita. Les représentations sociales des femmes
connaissances marron: la qualité de vie tessiture dans le biome de savane. Thèse
(Doctorat en Éducation et Contemporain), Programme PPGEduC de troisième cycle,
Université d'État de Bahia - UNEB. Salvador, Bahia, au Brésil, en 2017.

Cette étude est présentée afin d'identifier / comprendre les représentations de la qualité
de vie que transversam structure cognitive complexe - femmes existant subjective par
rapport Maroons eux-mêmes, avec les autres et avec l'environnement, ce qui provoque la
rencontre des chercheurs avec les connaissances émerger dans deux communautés
quilombos de l'intérieur de Bahia, Ciriquinha et le vent léger de la conception du modus
vivendi (avec) l'expérience et le biome de savane. Les représentations constitutives de
l'imaginaire collectif de ces communautés, exprimées dans les voix des femmes, traduit
la tessiture tirée de leur lieu d'appartenance (existentielle, territoriale et
environnementale). voie d'enquête est faite sur un processus méthodologique qui a permis
à l'interface se rapproche de la recherche qualitative et quantitative, ayant comme
méthodes fondamentales étude de cas ethnographique sous les auspices de la théorie des
représentations sociales - TRS (Jodelet, 20015, 2001, Moscovici, 2013, 2007, 1988,
ORNELLAS 2013, Jovchelovitch 2008, Markova, 2006, ABRIC 2000, SA 1998), et
ethnoscience comme champ d'étude du rôle de la nature dans le système de croyance et
l'homme adapter à certains environnements (LEFF, 2009, 2006, 2003, 2001, Toledo,
BARRERA-BASSOLS 2009 ;. les premières mesures ont été prises à l'application d'un
questionnaire semi-structuré qui nous a donné accès à des données clés bioenvironnement pour comprendre le modus Communauté vivendi. le processus
ethnographique a permis à l'immersion du chercheur dans les tâches de travail et
domestiques femmes collaborateurs, ainsi que le sentiment d'être à l'aise au cours de la
dix-septième et ntrevistas semi-structurés et quatre groupes de discussion, ce qui nous
permet d'entrer dans le sens caché des expressions linguistiques et culturelles des femmes
concernées, et d'identifier les représentations qui expriment les valeurs et les émotions
liées à leur mode de vie. L'analyse / réflexion des constructions identifiées était basée sur
l'analyse du discours des hypothèses (AD), qui considère que la procédure et les
conditions dans lesquelles il produit la langue (Orlandi, 2009), et la théorie des
représentations sociales (TRS) qui permet la saisie des aspects subtils de la rationalité
humaine, les relations sociales qui, dans la plupart des cas, sont communiqués par le
langage. Le intinerância entre les stocks de interlugares (espace territorial et le temps, les
souvenirs, les désirs, les peurs, les rêves) les femmes collaboratrices de cette recherche
est rapporté dans cette thèse afin que le cours théorique-méthodologique a exploré des
preuves des soins et de l'attention dans le « tissu du réseau « qu'il enveloppé et emballé
tout le processus d'enquête; bio-socio-environnemental complot que « le réseau est tissé
», révèle la beauté et la complexité de la savane, l'existence d'identité du lieu des femmes
noires, en milieu rural, rouge foncé, du Nord-Est du Brésil (Carneiro, 2015, Queiroz 2007,
Munanga, 2006; ARRUTI 2005, FIABANI 2005, O'Dwyer, 2005, 2002, SILVA, Santos,
Tabarelli 2003, Diegues, Arruda, 2000; REIS, 1996); la trajectoire de vie de
l'identification des représentations que transversam directions et actions des femmes de
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recherche collaborative dans le processus systémique d'être dans le monde (NUNES, la
naissance, OREFICE 2013, SANTOS, 2007, CASTEL 2005, CHARLOT, 2000) et enfin,
les considérations traduisent le nœud borroméen qui reflète la complexité des
représentations et des simples vie des femmes quilombo qui font et refont, tous les jours,
révélant une façon de penser, de voir et de sentir le monde, à bien des égards, de même
la plupart des femmes, que ce soit la ville ou une zone rurale, par exemple en matière de
soins et de rêves pour leurs enfants et leur famille (accès à l'éducation formelle, le droit à
un salaire par le travail, droit aux soins de santé qualité, etc.), et d'autre part, les
préoccupations qui se traduisent en actions, qui révèlent un niveau de conscience de la
nature essentielle de la relation homme / nat-humain-environnement ureza leur
expérience de la vie quotidienne provoquent / promouvoir et qui est malheureusement pas
commun dans les grandes villes (nourriture de plus en plus sans pesticides, promouvoir
les semences indigènes sauvetage sans manipulation génétique, la coexistence avec la etc.
semi-arides). Par conséquent, pour (en) concluant, ils ont été traduits les marques
indélébiles de voyage d'investigation qui, d'une manière unique, jalonné les étapes que
les actions des lignes directrices, et décrit le modus d'être, sentir et réfléchir à / sur les
regards et les significations des femmes Maroons de Ciriquinha et Viração concernant
votre qualité de vie et biome savane, montrant les différentes possibilités d'avoir un
niveau de qualité de vie différente de celle qui est popularisé dans les médias, qui pulse
dans l'imaginaire collectif et traverse en interface entre la construction d'identité, les
savoirs traditionnels et le lieu d'appartenance, les structures fondamentales de leur
existence, et qui se présentent sur une base quotidienne.

Mots-clés: Représentations sociales. Communautés quilombos. Les connaissances
traditionnelles. Durabilité dans la brousse. La qualité de vie.
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1

INTRODUÇÃO
"Ninguém testa a profundidade de um rio com ambos os pés."
Provérbio Africano

1.1 VISLUMBRANDO O CAMINHO. PERTINÊNCIA DOS PASSOS.

A caatinga, bioma único no planeta, muitas vezes “invisível” aos olhos da
sociedade brasileira, bem como homens e mulheres descendentes de escravos, fugidios
dos “senhores de engenhos” encontram-se, há mais de um século, no interior do
Município de Jeremoabo – Bahia, numa relação de pertencimento na qual estão
estruturadas comunidades negras rurais - comunidades quilombolas.
O bioma caatinga possui características sui generis, a começar pelo seu nome de
origem Tupi – ca’a [mata, planta ou floresta] + ti [branca] em forma contraída de moroti
+ ´nga [semelhante a] = mata branca, uma alusão ao aspecto acinzentado e claro que a
vegetação apresenta no período de seca, quando a maioria das árvores e arbustos estão
sem folhas e a luz solar penetra até o nível do solo - , ocupando uma área de
aproximadamente 844.453 km2 (11% do território nacional), englobando todos os estados
nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe) e o norte de Minhas Gerais (QUEIRÓZ, 2007, p. 2). O autor nos
lembra que a escassez de água e a irregularidade de chuvas, “são os principais fatores que
determinam a existência da Caatinga”, consequência da combinação de “elevada
evapotranspiração potencial (1500 – 2000 mm.ano-1) com precipitações baixas (300 –
1000 mm.ano-1) e concentradas em 3 – 5 meses” (2007, p. 2)
Quando Carl Friedrich Philipp von Martius (naturalista alemão [*1794-+1868])
elaborou a classificação fitogeográfica do semiárido brasileiro, denominou a Caatinga
como “Hamadryades”, descrevendo-a como “silva aestu aphylla”, referindo-se à
ausência de folhas no “verão”, ou ainda como “silva horrida”, demonstrando a forte
impressão que o ambiente hostil da Caatinga lhe causou (QUEIRÓZ, 2007, p. 2).
Portanto, sua “inospitalidade” não permitia que a riqueza ali existente fosse desvelada,
situação essa que vem sendo modificada nas últimas décadas, a partir do interesse de
pesquisadores das mais diversas áreas - Botânica, Zoologia, Ecologia Humana,
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Geógrafos, Antropólogos, Arqueólogos etc. -, no que se refere à sua diversidade
biológica, à presença de sítios arqueológicos, bem como aos estudos relacionados à
ecosustentabilidade, na perspectiva de que a população fixada no semiárido nordestino
(comunidades rurais, comunidades tradicionais) conheçam a estrutura sistêmica /
complexa do bioma, viabilizando assim o domínio dos processos ambientais que
caracterizam a Caatinga e que os afetam.
Considerado um dos mais biodiverso bioma brasileiro em relação à fauna (148
espécies de mamíferos [10 endêmicos], 348 de aves [15 espécies e 45 subespécies
endêmicas], 177 de répteis [15 espécies endêmicas], 79 espécies de anfíbios [15 espécies
endêmicas], 241 de peixes e 221 abelhas), e à flora (932 espécies de plantas, sendo 380
espécies endêmicas), a caatinga caracteriza-se por ter um clima semiárido com
temperaturas elevadas (média de 26º C), índice pluviométrico baixo (250 e 1000
mm/ano), e variações de solos rasos, argilosos e rochosos (cristalino), e solos profundos
e arenosos (sedimentar), fazendo com que a caatinga englobe um número elevado de
formações e variados tipos vegetacionais, favorecendo à diversidade animal (SILVA;
SANTOS; TABARELLI, 2003, p. 337-338), características que, ainda sendo o bioma
brasileiro menos estudado, tem suscitado o interesse de etnopesquisadores no sentido de
conhecer/entender sua biocomplexidade que o torna um bioma de extrema relevância
biológica mas, ao mesmo tempo, um dos mais ameaçados do Brasil.
As comunidades quilombolas incrustadas e sob a proteção do ambiente “inóspito”
da caatinga (aridez do solo, escassez de água, vegetação espinhosa e animais noturnos em
sua maioria), segundo as narrativas dos mais velhos que circulam nas comunidades, se
constituíram naquela região em consequência das características que afugentavam a
maioria das pessoas, permitindo àqueles que fugiam dos engenhos pernambucanos,
descendentes de escravos, organizarem-se e viverem na região do Raso da Catarina
(Jeremoabo-Ba), aprendendo a retirar do bioma os recursos necessários para a
manutenção de suas vidas, complementando aquilo que a agricultura familiar (e mais
recentemente o Programa do Governo Federal - Bolsa Família1), não lhes permitia.
1

Lei nºo 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências.
Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa Família, destinado às ações
de transferência de renda com condicionalidades. Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem
por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do
Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa
Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à
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Entretanto os anos passaram-se e a “invisibilidade” do bioma que os acolheu / protegeu
– a caatinga -, reforçou a invisibilidade étnica-cultural-social da população que nela habita
e que se auto-reconhece como quilombola, diante da sociedade brasileira.
Assim como essas famílias, a existência de mais de duas mil (2.000) comunidades
que autodenominam-se quilombolas em todo o país, possibilitou ao governo brasileiro a
promulgação da Lei nº 4.887 de 20 de Novembro de 2003, que regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas por remanescentes de quilombos. De acordo com os critérios
definidos nessa lei, uma comunidade quilombola pode conquistar o reconhecimento
oficial e o título de propriedade de suas terras, nas quais podem viver uma ou mais
comunidades quilombolas. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial - SEPPIR, a estimativa é que aja 214 mil famílias e 1,17 milhão de
quilombolas em todo o Brasil (BRASIL – MDH, 2012).
Fazendo parte dessa estatística, vinte e duas (22) comunidades negras rurais, que
se autodefinem comunidades remanescentes de quilombos a partir da relação com a terra,
nível de parentesco, pertencimento territorial, ancestralidade, tradições e práticas
culturais próprias, estão presentes no entorno da Ecorregião da Estação Ecológica do Raso
da Catarina, município de Jeremoabo, no estado da Bahia, e entre elas, os Povoados de
Ciriquinha e Viração, locus dessa pesquisa, certificado pelo Governo Federal como
Comunidade Quilombola de Ciriquinha e Viração em outubro de 2012 (ver documento
apresentado pela coordenação da Associação Quilombola de Ciriquinha e Viração, e
título de reconhecimento final como Território Quilombola em fevereiro de 2017.
(ANEXO III)
Nas comunidades rurais do nordeste brasileiro, historicamente, a mulher tem tido
uma participação marcante na luta contra os fenômenos naturais (prioritariamente nas
estiagens prolongadas ou seca), enfrentando o modelo concentrador de terras, águas e
demais recursos naturais, impostas e retro alimentadas pelas políticas voltadas para o
fortalecimento e a reprodução de uma economia oligárquica, patriarcal, capitalista que
Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda
Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de
setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e
do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm Acesso:
dezembro/2016.
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ainda resiste no sertão nordestino. Nesse contexto a implantação do Programa Bolsa
Família , reforçou o empoderamento da mulher nessa região, pois são as responsáveis
pelo recebimento e aplicação do redimento da Bolsa Família na estrutura econômica das
cidades do interior nordestino. Portanto, na caatinga, bioma que se insere na zona
semiárida, as mulheres são pilares da estrutura familiar, participando também das ações
que envolvem a agricultura familiar (subsistência), além de guardiãs dos recursos da
biodiversidade da região, utilizando-os em seu cotidiano enquanto alimento,
medicamento, manifestação cultural e em rituais religiosos.
Considerando a escassez de informação e vulnerabilidade que as comunidades
quilombolas estão sujeitas, bem como o bioma caatinga onde estão inseridas, condições
que retroalimentam a “invisibilidade” em que as comunidades negras rurais dessa
pesquisa vivem, pretende-se realizar o estudo das representações sobre qualidade de vida
constituintes no imaginário de mulheres da comunidade quilombola de Ciriquinha e
Viração, sob a égide da Teoria das Representações Sociais (TRS), tomando como
parâmetro principal a relação existente entre essa comunidade e o bioma caatinga, a partir
da tessitura dos saberes tradicionais tecidos e expressos no cotidiano da comunidade e
dos pressupostos teóricos sobre representações sociais, qualidade de vida, comunidade
quilombola,

saber

tradicional,

constructo

identitário

e

territorialidade,

sociobiodiversidade, desenvolvimento sustentavel e bioma caatinga, na perspectiva da
pesquisa qualy - quanti etnopesquisa, sustentáculos do estudo de caso de inspeiração
etnográfica a ser realizado.

1.2 AONDE QUERO CHEGAR

Todo o estudo realizado teve como pretensão responder à questão norteadora de
toda a investigação: Que lugares e posições ocupam as representações sociais de mulheres
que vivem nas comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração (Jeremoabo, Bahia),
no que se refere a qualidade de vida na interrelação no/com o bioma caatinga?

1.2.1 Lugares de passagem.
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Na perspectiva de chegar ao cerne da questão que conduz os passos investigativos
dessa itinerância, buscou-se: i) Identificar os fatores bio-socioeconomicos, cultural e
ambiental que estão presentes no cotidiano das comunidades quilombolas de Ciriquinha
e Viração; ii) Averiguar se a caatinga é vista/sentida como lugar sustentável e de
pertencimento pelas mulheres; iii) Apreender as representações sobre qualidade de vida
que constitui o imaginário coletivo da comunidade, através da escuta feminina.

1.2.2 Lugar de assente.

Na

“andança”

investigativa

ora

traçada,

pretendeu-se:

Apreender

as

representações sociais sobre qualidade de vida existente no imaginário coletivo das
comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração, a partir da escuta de mulheres, na
interface entre o saber tradicional, o constructo identitário e seu lugar de pertencimento,
na interrelação no e com o bioma caatinga.

1.3 PROBLEMATIZANDO

O

PERCURSO.

QUALIDADE

DE

VIDA

E

SUSTENTABILIDADE: VIESES QUE SE (ENTRE) CRUZAM NO COTIDIANO DA
POPULAÇÃO QUILOMBOLA NA CAATINGA?

Quando se pensa ou fala sobre qualidade de vida, o imaginário desloca-se, de
imediato, a ambientes paradisíacos, casas confortáveis, alimentos em fartura, viagens
turísticas … etc. Nesse aspecto, haverá sempre algo que nos remete ao locus de prazer
seja ele no campo da materialidade ou no campo da subjetividade. Mantendo a mesma
lógica / linha de raciocínio, é veiculado na mídia televisiva um modelo de qualidade de
vida que só tem lugar em centros urbanos, de preferência na capital, onde as pessoas tem
acesso a centros de excelência em medicina, moram em condomínios fechados, possuem
um automóvel de última geração, estão conectados à Internet 24 horas por dia, vão ao
supermercado no mínimo uma vez por mês, usam os modelos da última coleção de moda
feminina ou masculina, frequentam com regularidade cinema, teatro, casas de shows etc.
Em um outro contexto, paradoxalmente, essa mesma mídia veicula informações
sobre índices alarmantes de assassinatos, suicídios, infartos fulminantes, transtornos
mentais (depressão, ataque do pânico, síndrome da ansiedade, transtorno obissessivo-
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cumpulsivo, transtornos alimentar, transtornos do humor, transtorno de personalidade
Borderline, esquizofrenia etc.), aumentos do uso de psicotrópicos, stress, seca ou
enchentes em diversas regiões do planeta, quimadas e desmatamento em áreas extensas,
aumento da pobreza e falta de alimento,perda de direitos trabalhistas, tráfico e
escravização humana …, exigindo uma reflexão sobre a concepção em relaçao a
qualidade de vida veiculada, a estrutura societária, e os diversos contextos de
desenvolvimento econômico e socioambiental vigentes, o que nos leva a pensar sobre a
necessidade de responder a alguns questionamentos que possibilitarão um novo “olhar”
sobre o modo de vida humano: O que significa ter qualidade de vida? Só é possível ter
qualidade de vida em centros urbanos? Que critérios/indicadores são utilizados para
avaliar que uma determinada população tem ou não qualidade de vida? Esses mesmos
critérios/indicadores contemplam a realidade do contexto rural? Em que medida o tipo de
relação que o homem tem com o ambiente onde vive determina sua qualidade de vida?
Certos de que o ambiente contribui e/ou interfere na relação sóciocultural de uma
população, como se caracteriza a qualidade de vida de comunidades quilombolas que
estão inseridas no bioma caatinga?
Considerando a discussão sobre desenvolvimento sustentável, que tem sido
utilizada desde 1987, a partir da elaboração do Relatório Brundtland - Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no qual a supressão das necessidades da atual
geração deve ocorrer sem que seja comprometida a capacidade de atender as necessidades
das gerações futuras, está longe de corresponder ao objetivo estabelecido, já que “o
modelo de desenvolvimento perseguido por governos, empresas e diversos setores da
sociedade” (RAMOS, 2008, p.383), inclusive no Brasil, revela uma suposta
incompatibilidade entre o desenvolvimento econômico, o equilíbrio mental da população,
a conservação ambiental, o avanço tecnológico e a melhoria da qualidade de vida da
população humana.
Nessa conjuntura encontram-se também as populações tradicionais (indígenas,
quilombolas, ribeirinhos, pescadores etc.), cuja cultura enfrenta distorções e ações
controversas no que se refere à sua valorização/conservação por parte dos sistemas
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econômicos e governamentais brasileiros. Se, por um lado, as populações quilombolas2
têm, por parte do governo federal, garantido o seu reconhecimento, através do artigo 68
da Constituição Federal, instituído no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias –
ADCT3, no qual se afirma que “Aos Remanescentes das Comunidades dos Quilombos
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o
Estado, emitir-lhes os respectivos títulos”, garantindo os direitos culturais, definindo
como responsabilidade do estado a preparação das “manifestações das culturas populares,
indígenas e afrodescendentes”, por outro lado o que se vê são políticas públicas ainda
ineficientes, apesar do Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da
Sociobiodiversidade lançado em julho de 2009 pelo governo do então Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, principalmente para as populações quilombolas que vivem no
semiárido nordestino, na caatinga, no que se refere aos incentivos para o desenvolvimento
da agricultura familiar, a preservação da cultura de manejo da fauna e flora sertaneja, à
construção de moradias com estruturas sanitárias que viabilizem o sistema de saneamento
básico, a efetivação de um projeto pedagógico que valorize os saberes tradicionais da
população in foco, em “um processo de reapropriação social da natureza dentro dos
princípios e valores de uma racionalidade ambiental e de uma política da diversidade e
da diferença” (LEFF, 2009, p. 12).
Através das discussões sobre qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e
sociobiodiversidade, acessados via estado da arte (HERCULANO, 2006; RAMOS,
2008; LEFF, 2009; TOLEDO, 2009; SACHS, 2010; CONTI; SCHROEDER, 2013 etc.)
busca-se responder às questões suscitadas acima, cujos conceitos serão aqui tratados
como sendo da maior relevância para a apreensão das representações sociais demulheres
quilombolas sobre qualidade de vida na caatinga. Considera-se nessa análise os elementos
étnicos e sócio-territoriais que dão visibilidade à identidade e sua relação com a
territorialidade rural na busca da reinvenção do ser quilombola, cujo território onde vive,
o bioma caatinga, trás em si a representação de inospitalidade amplamente divulgada.

2

Estamos chamando de populações quilombolas às pessoas de origem africana ou afrodescendentes, que
vivem nas Comunidades Negras Rurais de Quilombo, conceito que incorpora as “terras de santo”, “terras
de preto”, “mucambos” e quilombos (AMORIN; GERMANI, 2005).
3
Mensagem nº 370, de 13 de maio de 2002.
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128855/mensagem-370-02
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Hoje, o termo qualidade de vida é quase um “chavão”! Tem sido utilizado em
textos e conversas, na maioria das vezes de forma “displicente” como se dispensasse
qualquer explicação. Entretanto, como veremos, o seu significado não está entre as
definições consideradas simples e consensuais.
Para o Grupo de Qualidade de Vida da divisão de Saúde Mental da Organização
Mundial de Saúde - OMS, “qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição
na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive em relação aos
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 19984), nos
dando uma percepção mais ampliada no que diz respeito a esse conceito, o que nos reporta
às diversas dimensões da vida humana: social, cultural,

psicológica, profissional,

biológica, espiritual. Assim, a preocupação com o conceito de "qualidade de vida" referese a um “movimento dentro das ciências humanas e biológicas no sentido de valorizar
parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou o
aumento da expectativa de vida” (idem) (grifo nosso).
As acentuadas diferenças sociais, evidenciam os contrastes nos modos de vida
entre os seres humanos nas diversas regiões planetárias, reificando o caráter servil do
trabalho, seja na indústria (automobilística, vestuário, alimentícia etc.), na produção
agrícola em grande escala (monoculturas da cana de açúcar, soja etc.), na infindável
variedade de prestações de serviços sob o jugo da “burguesia enobrecida”5: empresários,
banqueiros, especuladores financeiros etc. Assim, o trabalho deixou de ser reconhecido
através de uma concepção de sobrevivência, em busca de meios para satisfazer as
necessidades básicas, até chegar, nos dias de hoje, como sendo vital e fundamental para
todo ser humano, essencial à vida e à própria felicidade, escravizando-nos. Nessa
perspectiva Fernandes (2008, p.1) ressalta que “a ética do trabalho, tanto capitalista como
socialista, contribui para a valorização da atividade laboral, mas terá favorecido
igualmente às mais pesadas servidões.”
Na tentativa de universalizar os parâmetros, nos mais diversos contextos de
atuação humana, levando em consideração as premissas que estabelecem a busca do

4

Organização Mundial de Saúde - OMS/ Divisão de Saúde Mental -Grupo Whoqol; Instrumentos de Avaliação de
Qualidade de Vida (WHOQOL) 1998 ; http://www.ufrgs.br/psiquiatria/psiq/whoqol1.html. Acesso em 24/05/2016.

5

Burguesia constituída de investidores pouco estimulados e avessos aos riscos, que sucede à burguesia
comerciante européia do Sec. XVIII. (BOBBIO, Noberto. Estado, governo e sociedade: por uma teoria
geral da política. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.
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“desenvolvimento e do bem-estar, do ponto de vista ético, ambiental, de plenitude
humana, a fim de sugerir elementos para a elaboração de um novo conjunto de indicadores
que mensurem, a um só tempo e de forma integradora, o bem-estar individual, o equilíbrio
ambiental e o desenvolvimento econômico” (HERCULANO,2000, p. 1), a OMS
estabeleceu indicadores para verificação do nível de qualidade de vida da população
humana em seu locus vital, tendo o conceito de qualidade de vida como fundamento
desses indicadores, enquanto um direito de cidadania, o que, segundo a OMS, “a noção
de qualidade de vida deve servir de base para um compromisso ético de uma sociedade
garantidora da vida, onde as potencialidades humanas não sejam brutalizadas nem a
natureza destruída” (ibid). (Grifo nosso)
Ainda nesse contexto, Fernandes (2008) provoca uma reflexão em relação ao
modus vivendi de homens e mulheres na atualidade, quando alerta para o fato de que

[...] desde que a sociedade actual passou a viver, não sob o signo da
História, mas sob o signo da Natureza, em simultâneo o trabalho deixa
de ser, como no passado mais recente, fonte de fortes identidades. Estes
tendem a construir-se em espaços mais alargados. As lutas sociais
transferem- se também para outros campos, constituídos em múltiplos
domínios de afirmação de identidades. […] À medida que se
multiplicam os factores de desagregação da natureza e aumentam os
condicionalismos da existência humana, estende-se e alarga-se
igualmente a concepção da qualidade de vida. (p.2)

Nessa perspectiva a visibilidade das mudanças no estilo de vida das pessoas em
seu locus vital (relações sociais, culturais, parentais, trabalhistas, religiosa, ambiental)
mediante às mudanças e ameaças que homens e mulheres sofrem desde o enfrentamento
do transito com seu excesso de ruídos, toxidade da atmosfera, violências verbal e físicas;
as ameaças da alimentação que se consome no corre-corre diário; a insegurança constante
de ser vítima dos mais diversos tipos de abuso: sexual, preconceito racial, homofobia,
xenofobia, roubo/furto, assassinato etc, envolvendo todos os povos qualquer que seja o
seu nível de desenvolvimento, revelando que a humanidade vive talvez o maior drama
ecológico6 de sua história. Portanto, se houver o entendimento sobre qualidade de vida

6

Estamos considerando o conceito de ecologia na vertente da Ecologia Humana, onde há “uma consciência
ecológica, pelo amor, pelo respeito, pela admiração e pelo conhecimento do ecossistema total do qual
fazemos parte; por uma ética que assegure a sobrevivência da espécie humana com qualidade, dignidade e
integridade” (KORMONDY; BROWN, 2002, p, 444).
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enquanto melhores condições de existencia do ser humano em qualquer região do planeta
onde se viva, necessário se faz levar em consideração os variados impactos culturais,
sociais e ambientais nas diversas populações provocados pelo estilo de vida vigente, o
qual é proposto/definido pela mídia, “braço” instrumental do sistema econômico
hegemônico.
Em um país onde 16,2 milhões de pessoas vivem em condição de miséria
socioeconômica, com 59% dessas pessoas concentradas no Nordeste (9,6 milhões), onde
uma em cada quatro vive na zona rural (52%), sem nenhum tipo de saneamento básico
(53%), sem água potável (48%), analfabetas (26%), e de população negra (71%) (IBGE,
2013, p. 173 - 179), sendo que “os menores municípios com população de até 50.000
habitantes da Região Nordeste são aqueles cujos resultados são mais desfavoráveis,
apresentando uma média de analfabetismo para a população de 15 anos e mais idade com
um percentual em torno de 28%” (Fonte IBGE, 20107), nos pareceu pertinente conhecer
as representações que mulheres da comunidade quilombola de Ciriquinha e Viração
(Jeremoabo, Bahia, Brasil) - tem em relação à qualidade de vida no e com o bioma
caatinga, considerando que qualidade de vida não é um conceito com idêntico alcance
para as diferentes regiões brasileiras e os diversos estratos socioeconômicos e ambientais.
No Brasil, além dos índices socioambientais vistos acima, é um país cuja
distribuição de terras é considerada como a menos equitativa do planeta (TOLEDO, 2003,
p. 128), no qual as comunidades quilombolas formadas por uma população de 11.946
famílias com títulos emitidos pelo Governo Federal no Relatório-MDA, 2012 (BRASIL,
2013), estão distribuídas por todas as regiões do país.
O território quilombola é um locus de diversos usos simultâneos – moradia,
produção e cultivo, extrativismo, criação de animais, caça, pesca, patrimônio cultural - ,
e empreendem condutas territoriais que promovem a proteção do espaço territorial,
afastando invasores e exploradores de recursos naturais, resguardando a integridade
ambiental dessas áreas, exemplificando de forma prática a articulação entre bem-estar
humano e bem-estar das matas, das florestas, das águas, segundo o Relatório do MDA,
2012 (BRASIL, 2013), características da sociobiodiversidade. Nessa mesma perspectiva,
7

Divulga estudos descritivos e análises de resultados de tabulações especiais de uma ou mais pesquisas, de autoria
Institucional. A série Estudos e pesquisas está subdividida em: Informação Demográfica e Socioeconômica, Informação
Econômica,
Informação
Geográfica
e
Documentação
e
Disseminação
de
Informações.
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv54598.pdf. Acesso em 25 de maio de 2016.
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as comunidades tradicionais (quilombolas e indígenas) da ecorregião do Raso da Catarina
(Jeremoabo, Bahia), fazem uso frequente de plantas da caatinga na alimentação humana
e animal, como também para fins medicinais, para a confecção de utensílios, lenha, etc.
A defesa da valorização das áreas rurais, ocupadas em grande parte por povos
tradicionais, principalmente indígenas e quilombolas, tem sido feita por estudiosos, entre
os quais o pesquisador mexicano Víctor M. Toledo (2003), que reconhece a necessidade
de que seja reconhecida a importância dessa população pelos habitantes das áreas urbanas,
os quais
[...] debe convertirse en un ser consciente de que los benefícios de los
que disfruta: oxígeno, agua, alimentos, materias primas, poaibilidades
de recreación y esparcimiento, se deben en buena medida a sus
contrapartes rurales y naturales8. (TOLEDO, 2003, p. 173-174)

A transmissão de geração a geração dos saberes tradicionais acerca do uso e
preparo de plantas ou partes delas, conservando um vasto conhecimento acerca de
princípios ativos (medicamentos, corantes, defensivos agrícolas, cosméticos etc.), coloca
o Brasil entre os países megabiodiverso (juntamente com a China e a Índia), o que lhe dá
uma

posição

estratégica

no

cenário

mundial

nas

mais

diversas

áreas

(Medicina/Farmacêutica, Agricultura/Alimentícia etc.), possibilitando maior visibilidade
da importância dessas comunidades no contexto da sustentabilidade planetária.
As comunidades tradicionais são, portanto, exemplos vivos daquilo que Toledo
(2003, p. 175-176) defende enquanto sociedade verdadeiramente democrática, onde deve
haver uma economia ecológica, com “[...] mercados alternativos, verdes e justos”, onde
o “trabalho coletivo tem a ver com a sustentabilidade da autonomia dos territórios e o
fortalecimento dos laços afetivos entre familiares, vizinhos e vizinhas, comadres e
compadres”, conforme o Relatório do MDA (BRASIL, 2013, p. 22).
Desse modo, tomamos como referência conceitual de sociobiodiversidade, aquele
que leva em consideração a interrelação entre a diversidade biológica e a diversidade de
sistemas socioculturais, os saberes materiais e imateriais de comunidade tradicionais, e,
no caso específico de nossa pesquisa, das comunidades quilombolas de Ciriquinha e
Viração, valorização do patrimônio cultural imaterial da população das comunidades in

8

“Devem ter consciência de que os benefícios que desfrutam: oxigênio, água, alimentos, materias primas,
possibilidades de espaços para diversão, são frutos, em boa medida, de seus compatriotas que que vivem
na zona rural e os nativos”. (Tradução livre feita pela autora).
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foco (expressões e celebrações culturais tradiconais, saberes ancestrais no que diz respeito
ao cuidado com a saúde, o uso de alimentos, o modos de fazer, as formas de ver e pensar
a vida etc.), e o patrimonio cultural material (implementação de técnicas e procedimentos
agrárias) que as comunidades quilombolas utilizam em seu cotidiano no sentido de
atender às suas necessidades. Nesse sentido Pelegrini (2008) alerta para a necessidade de
[...] estar atentos para não incorremos no equívoco de subestimar a
capacidade e a vontade de grupos e comunidades de defender seus
próprios interesses, seus modos de viver e pensar o mundo – um olhar
que sugere a compreensão de si e do outro. Mas do que isso, cumpre
aprendermos os significados de posturas, crenças, celebrações, festas,
músicas, danças, e de até mesmo nos rendermos à fruição de histórias,
contos e lendas – para não mencionarmos as surpresas da degustação
de inusitados sabores resultantes de maneiras singulares de cozinhar e
o prazer da retomada de brincadeiras não raro renegadas ou esquecidas.
Assim, enfatizamos que as “tradições populares” devem ser respeitadas
nas suas especificidades tanto pelos poderes públicos instituídos como
pelos pesquisadores. (p. 149-150)

Entretanto, apesar desse contexto promissor, no que diz respeito à relação da
população quilombola com o seu território, alguns indicadores que são considerados
fundamentais para a especificação do nível da qualidade de vida de uma população no
seu lugar de pertencimento, tais como a falta de saneamento básico e de água potável,
moradias insalubres, difícil acesso à assistência médica, alto índice de analfabetismo etc.,
colocam a maioria das populações quilombolas brasileira, especialmente a população do
sertão nordestino, no limiar da condição de miserabilidade que ainda assola milhares de
brasileiros que vivem na região, nos remetendo ao interlugar em que qualidade de vida,
desenvolvimento sustentável e sociobiodiversidade se (entre)cruzam na perspectiva dos
“olhares” e sentimentos daquelas que são consideradas, nessa pesquisa, como as
mantenedoras do patrimônio imaterial dos saberes tradicionais, e protetoras do
patrimônio natural do bioma caatinga: as mulheres quilombolas.
Nossa intinerancia em meio aos interlugares de existências (espaços territoriais e
temporais, lembranças, anseisos, temores, sonhos) das mulheres colaboradoras dessa
pesquisa será aqui narrada de forma que no Capítulo I o percurso teórico-metodológico
evidencie o cuidado e atenção na “tessitura da rede” que envolveu e embalou todo o
processo investigativo; no Capítulo II a trama biosocioambiental em que “a rede é tecida”
revele toda a beleza e complexidade da caatinga; no Capítulo III a condição de existência
identitária de mulheres negras, rurais, quilombolas, nordestinas no Brasil de ontem e hoje
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torne visível o empoderamento latente; no Capítulo IV a trajetória de vida a partir da
identificação de representações que transversam os sentidos e ações das mulheres
colaboradoras da pesquisa no processo sistêmico de organicidade de estar no mundo é
destacada; e, por fim, algumas considerações traduzirão, de forma (in)conclusiva, as
marcas indeléveis do percurso investigativo que, de modo singular, demarcaram os
passos, balizaram as ações, e delinearam o modus de estar, sentir e refletir diante / sobre
os olhares e sentidos das mulheres quilombolas de Ciriquinha e Viração em relação a sua
qualidade de vida com e no bioma caatinga.
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CAPÍTULO I
"Quando as teias de aranha se juntam,
elas podem amarrar um leão."
Provérbio Africano

2

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: UM OLHAR NO CORPUS DA
INVESTIGAÇÃO

2.1 TECENDO O PERCURSO TEÓRICO. PASSOS INICIAIS.
A história da constituição societária brasileira está estruturada em bases
escravagistas, a partir da colonização europeia (português e espanhóis), iniciada a partir
de tentativas frustradas de escravização da população nativa, os indígenas, e se
consolidando com o tráfico de povos africanos (Haussás, Nagôs, Gegês, Bantus,
Gurunxis, Fulás, entre outros), num período que durou mais de trezentos anos, entre os
séculos XVI e XIX, definindo o modo de produção da época, e repercutindo até os dias
atuais nas relações socioeconômicas estabelecidas. Para Maestri (1993),

foi no Brasil que a escravidão colonial alcançou o seu mais alto nível
de desenvolvimento. Na América, fomos uma das primeiras nações a
conhecer o escravismo e a última a aboli-lo. Dois terços de nosso
passado transcorreram sob o marco da instituição negreira. O Brasil foi
a nação americana que importou o maior número de africanos
escravizados. Nossa economia escravista produziu a mais rica gama de
mercadorias coloniais com a mão-de-obra servil: pau-brasil, açúcar,
arroz, café, ouro, fumo, charque, etc. Praticamente não houve região do
território nacional que não tenha sido tocada pela escravidão. Os negros
feitorizados foram empregados em infindáveis tarefas e trabalhos,
urbanos e rurais. (p. 19).

Entretanto, a não-aceitação por parte dos povos africanos da condição escrava que
passaram a ter e do desgaste da condição de trabalho no qual estavam submetidos,
estimularam a elaboração de “meios de resistência servil à escravidão, destacando-se o
desamor ao trabalho, o suicídio, o justiçamento e a fuga.” (MAESTRI, 1993, p.57).
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Dentre os meios de resistência elaborados por essa população, escravizada e insatisfeita,
a fuga foi a mais significativa, tendo como consequência a organização de núcleos
fortificados no sertão que desafiavam as autoridades locais.
Esses núcleos eram formados por pequenas unidades, os mocambos,
que no conjunto, formavam os quilombos. Os moradores dos quilombos
eram conhecidos como quilombolas. Eles se dedicavam ao trabalho
agrícola e chegavam a estabelecer relações comerciais com os povoados
vizinhos. (MARTINS; NISHIJIMA, 2010, p. 61).

O conhecimento que os negros possuíam em relação a natureza que o cercava,
aprendizado resultante da interrelação com os índios, além das fugas constantes, permitiu
que buscassem lugares remotos, de difícil acesso (serras, florestas, rios, pântanos,
mangues etc.), na tentativa de conquistarem em definitivo a tão sonhada liberdade. Nesses
lugares, eram construídos os quilombos, que Maestri (1993), assim os descreve:

O quilombo - comunidade de escravos fugidos estabelecidos em um
ermo qualquer- foi a mais segura maneira de um negro libertar-se da
escravidão. Sob diversos nomes, temos registros de comunidades como
estas em quase todas as regiões que conheceram a escravidão colonial.
(p. 66)

Apesar das características específicas (físicas, culturais e históricas) que definem
comunidades negras rurais, dentro de critérios que as caracterizam como remanescente
de quilombos é importante observar a ausência de inúmeras comunidades existentes na
Bacia do São Francisco cadastradas e reconhecidas, oficialmente, enquanto Comunidades
Quilombolas (MARQUES, 2006; p. 141). Dentre elas, é possível exemplificar
comunidades da região do Pilão Arcado, Serra da Guia e Jeremoabo.
Para os órgãos públicos, deve ser a própria comunidade a reconhecer-se ela
mesma quilombola ou não, caso se reconheça de ancestralidade africana ou afrobrasileira, o que é sustentado oficialmente, a partir do Decreto nº 4.887, de 20 de
Novembro de 2003, em seu Artigo 2º, que diz:

A definição e reconhecimento de comunidades remanescentes de
quilombos são construídos segundo critérios de auto-identificação das
próprias comunidades, onde se levam em conta a trajetória histórica e
as relações territoriais desses grupos étnicos de forte ancestralidade
negra.
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Diante da realidade acerca dessas comunidades negras rurais e da região onde
estão inseridas – semiárido nordestino / bioma caatinga -, há necessidade de ampliar os
estudos sobre território e identidade, a relação dos humanos e o ambiente em que vivem,
de modo a conhecer os elementos estruturantes dessa relação, tomando como base os
princípios que norteiam a identidade, territorialidade, desenvolvimento local sustentado,
e sociobiodiversidade, áreas do conhecimento que permeia a etnoecologia, que tem como
premissa a “sabedoria tradicional, que é o verdadeiro núcleo intelectual e prático por meio
do qual essas sociedades se apropriam da natureza, mantêm-se e reproduzem-se ao longo
da história” (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2009; p. 40).
Outro aspecto que constitui o constructo identitário de uma população estabelecese nas relações sociais, dentro e fora de um determinado grupo. Nesse aspecto Silva e
Sato (2010), argumentam que

[...[ as identidades, de acordo com Castells (1999, p. 22-25), ocorrem
em meio a um processo de construção de significados, tendo como base
a experiência de um determinado povo. Segundo esse autor, do ponto
de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída; muitas
vezes, a construção da identidade ocorre em um contexto marcado por
relações de poder, por exemplo, uma “identidade de resistência” que se
caracteriza pela mobilização de protagonistas “[...] que se encontram
em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica
da dominação, construindo assim trincheiras de resistência e
sobrevivência”. Na luta pela defesa de seus territórios e identidades,
esses grupos foram reforçando o limite de “[...] resistência coletiva
diante de uma opressão que, do contrário, não seria suportável”. (p. 266)

Nesse sentido, uma visão integradora das realidades bio-socioambientais e
históricas, revelam-se, de forma indispensável na compreensão dos fenômenos que
definem a concepção do nível de qualidade de vida de uma coletividade. Assim, o
crescimento da compreensão dessa interligação amplia as “possibilidades de
conhecimento e de educação em ambiente, desipotecados ambos tanto da ideia de estado
ideal da natureza, como de um ideal natural do ser (humano, entre outros) ou de um ideal
de saber” (LENCASTRE, 2006, p.30.).
A ausência de políticas públicas que dêem suporte às populações que vivem em
zonas rurais têm provocado a “perda dos mecanismos e estratégias tradicionais de
subsistência das comunidades negras rurais, bem como sua capacidade reguladora da
pobreza, que manifesta de forma complexa e multidimensional, suas raízes históricas”
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(FURTADO, 2003; p. 8). Nesse cenário “a exclusão ancorada num imaginário que fixa a
pobreza como marca de inferioridade, revelando ainda o peso do passado escravista que
reproduz diferenças e desigualdades, comunidades negras inferiorizadas, que têm o dever
da obediência, merecedora de assistência e proteção, mas não de direitos” (JARA, 2001;
p. 3), sofrem com maior intensidade as consequências da irresponsabilidade políticosocial dos governantes e da invisibilidade social que a pobreza determina, invisibilidade
essa reforçada nos casos específicos das comunidades quilombolas inseridas no bioma
caatinga.
Essa realidade foi favorecida por uma história carregada de práticas
discriminatórias, projetos assistencialistas, com seus impactos de subalternidade e
dependência, criando uma pluralidade de locais de dominação. Ela é preocupante mas
tende a ser modificada à medida que as comunidades vão tomando consciência de sua
situação, redescobrem o valor da sua identidade cultural e de seus direitos e vão se
constituindo como sujeitos. (FURTADO, 2003; p. 8).
A mulher das comunidades negras rurais ou comunidades quilombolas, nesse
contexto de pobreza e invisibilidade tem papel determinante apesar de triplamente
colocada em condição de inferioridade, seja pela condição socioeconômica (pobreza),
seja pela etnia (cor da pele/negritude), seja pela definição de gênero (mulher). No
contexto dessa condição discriminatória, historicamente as mulheres negras não têm sido
contempladas nas narrativas que as coloquem em situação de relevância em relação aos
fatos que determinaram a estrutura civilizacional brasileira hora existente, desde as ações
/ movimentos anti-escravidão na África (história de Aquatune9) passando pela luta
libertária da República dos Palmares (história de Dandara10), e de todas as “Marias”…

[…] que na luta cotidiana em suas comunidades, são responsáveis pela
escola, assumem a lavagem da mandioca, as associações comunitárias,
a organização da construção do galpão, da capela, as rezas de nossa
senhora, as negociações com a prefeitura, as festividades na
comunidade, dançam o tambor de crioula e cultivam a beleza negra,

9

Aquatune - “filha de um rei do Congo, derrotada numa batalha onde comandava dez mil guerreiros, em
defesa do reino de seu pai, tornou-se prisioneira e foi negociada como escrava para o Brasil. Segundo se
conta, viveu em Pernambuco, tendo fugido para Palmares, onde comandava um dos quilombos que
compunha a Federação Palmariana. Zumbi era um de seus netos.” (FURTADO, 2003; p. 9).
10
Dandara - foi uma das guerreiras desse quilombo, que teria se matado após sua destruição, para não voltar
à condição de escrava. (FURTADO, 2003; p. 9).
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mantendo a tradição e a cultura, também nos penteados e nas
vestimentas. (FURTADO, 2003; p. 9)

Elas estão implicadas na cura de seus filhos, maridos, irmãos e vizinhos com suas
“mezinhas”, vão para o “roçado” tratar da mandioca, do feijão, do milho etc., que os
alimentam; percorrem muitas “léguas” em busca de “pau” e carregando sobre a cabeça
pesados feixes de lenha para acender seu fogão; ou transportando baldes d´água, o líquido
mais precioso do sertão nordestino. Nessa “lida”, as mulheres quilombolas de nossa
pesquisa vão (re)construindo cotidianamente o seu “modo de vida” e a história das
comunidades de Ciriquinha e Viração, com um grande sorriso nos lábios, belas/tristes
histórias na memória, e muitos saberes/sabores na alma.

2.2 MEIOS DE CHEGADA. ESTRATÉGIA ETNOMETODOLÓGICA: NATUREZA E
LIMITAÇÕES.

A abordagem qualitativa foi o viés que transversou todo o processo de
planejamento e execução dessa pesquisa, seja na leitura/interpretação dos dados, seja na
análise/reflexão das categorias, seja na escrita do texto final. Numa perspectiva
exploratória, pretendeu-se fazer emergir os aspectos subjetivos dos conceitos trabalhados,
tendo como suporte conceitual sobre metodologia da pesquisa o argumento de Minayo
(2003, p. 16), que afirma ser o “caminho do pensamento a ser seguido”, a partir de um
conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma realidade, tendo a pesquisa como
atividade básica cientifica, na concepção e efetivação de sua estrutura. A autora ressalta
também a abordagem qualitativa em uma pesquisa como sendo

uma atividade da ciência, que visa a construção da realidade, mas que
se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não
pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores,
significados e outros constructos profundos das relações que não podem
ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2003; p. 18).

Tendo essa perspectiva como fio condutor da investigação, seu aporte teórico foi
baseado nos pressupostos da etnopesquisa, de inspiração e tradição etnográfica na qual
há o exercício da hermenêutica de natureza sociofenomenológica e crítica. Considerando
o significado etimológico do prefixo etno - vem do grego ethnos, que significa povo,
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pessoas -, a etnopesquisa revela sua principal premissa, a de ser entendida, segundo
Macedo (2010, p. 9),
a partir de seu interesse para compreender as ordens socioculturais em
organização, constituídas por sujeitos intersubjetivamente edificados e
edificantes (…), preocupando-se primordialmente com os processos
que constituem o ser humano em sociedade e em cultura, e compreende
esta como algo que transversaliza e indexaliza toda e qualquer ação
humana e os etnométodos que aí se dinamizam.

Assim, os lugares da pesquisa, comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração,
serão o “pano de fundo” no qual os etnométodos serão identificados, e relacionados com
os modos de ser e estar das mulheres em seus nichos socioecológicos, a partir das relações
sociais históricas, da organização do espaço geográfico, das formas de apropriação dos
recursos e compartimentos ambientais, do regime de trocas materiais e simbólicas e,
consequentemente, dos processos de subjetivação por meio dos quais são construídas suas
identidades (SCHUTZ at all, 2014).
As comunidades de Ciriquinha e Viração estão localizadas ao sul da ecorregião
do Raso da Catarina, distando cerca de 45km do município-sede, Jeremoabo-Bahia, que
dista 370km de Salvador (capital do Estado), com uma área geográfica de 4.788,4 km2,
altitude de 275.7 m acima do nível do mar, clima semiárido com chuvas de maio a julho
(correndo um alto risco de seca), com temperatura média anual de 24oC, e possui uma
população de cerca de 40 mil habitantes (IBGE, 2008). Historicamente Jeremoabo
tornou-se vila pelo decreto de 25 de outubro de 1831, passando à condição de município
no ano de 1925, pelo decreto nº. 1775 de 06 de julho de 1925. Etimologicamente seu
nome, Jeremoabo, é de origem tupi, significando “plantação de jerimum” (abóbora), e sua
economia é baseada na agricultura (especialmente a agricultura familiar), pecuária e
avicultura11.
As comunidades quilombolas da região estudada estão inseridas na Estação
Ecológica do Raso da Catarina (ESEC), situada à margem esquerda do rio Vaza Barris e
à margem direita do rio São Francisco, abrangendo uma área de 105.282,00 há (IBAMA,
2005), estendendo-se sob as coordenadas 09º33’ -09º54´ S, 38º29´-38º44´W. A ESECRaso da Catarina está assentada sobre uma bacia sedimentar do domínio da caatinga,
exibindo uma fisionomia vegetativa arbórea, raramente ocorrendo matas isoladas

11

Fonte: http://www.jeremoabo.com.br/informacoes/historia
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(IBAMA, 2005), é uma área considerada prioritária para a conservação da biodiversidade
do bioma caatinga, especialmente da ararinha azul de Lear - Anodorhynchus leari
(http://institutoararaazul.org.br/index.php/).
Ciriquinha e Viração, locus da pesquisa, oficialmente reconhecidas pela Fundação
Palmares em Outubro de 2012 (Código do IBGE - 2918100) como Comunidades
Quilombolas, possuem uma característica que chama a atenção, distinguindo-as das
comunidades quilombolas da região: são constituídas por famílias descendente dos
primeiros negros que se refugiaram na região, bem como dos primeiros brancos que se
fixaram no entroncamento (viração) onde costumavam descansar da lida com o gado.
Essas comunidades são constituídas de 107 famílias (350 pessoas), possuindo uma
associação comunitária – Associação Comunitária de Viração e Ciriquinha; uma escola
de Ensino Fundamental I – 1º Ciclo; um Posto de Saúde no qual um médico e/ou uma
enfermeira atendem uma vez por semana. A maioria das famílias dessas comunidades,
desde 2012, tem acesso a água canalizada de poço artesiano, o que lhes permitiram
libertarem-se dos “barreiros” (depressões no solo que acumulam a água da chuva), que
durante anos foram utilizados para o uso das necessidades básicas (cozimento de
alimentos, lavagem de roupas, banho etc.). Apesar da maioria das casas serem feitas de
alvenaria, com banheiros, ainda existem famílias que não tem acesso aos itens citados,
fazendo suas necessidades fisiológicas a céu aberto.
Considerando as diversas funções das mulheres nas comunidades quilombolas,
onde participam ativamente e/ou coordenam as atividades culturais, laborais, sociais e
espirituais da família, elas são os sujeitos da pesquisa, a partir da construção teóricometodológica do estudo das representações sobre qualidade de vida de mulheres
quilombolas, com um aporte na etnobiologia, pressuposto metodológico que “estuda o
conhecimento de diferentes sociedades sobre os processos naturais – biológicos,
ecológicos -, buscando entender a lógica subjacente ao conhecimento humano sobre a
natureza […]” (DIEGUES, 1996, p. 78), especificando o loci da etnoecologia e da
etnobotânica nas relações estabelecidas por essas mulheres entre si, na comunidade, e no
/ com o bioma caatinga. Essa itinerância metodológica justifica-se por ser a etnobiologia,
o estudo do papel da Natureza no sistema de crenças e de adaptação do homem a
determinados ambientes, enfatizando as categorias e conceitos cognitivos utilizados pelos
povos em estudo (POSEY,1987, p.15).
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A relação entre as Ciências Sociais e as Ciências Naturais, no que se refere ao
compartilhar estudos que envolvam o modus de vida humano, seu contexto social e
ambiente natural, exige o exercício da dialogicidade [capacidade de conceber, criar e
comunicar sobre as realidades sociais em termo de diversidade] que foi implantada na
mente humana, durante a filogenia e a história sociocultural, constituindo-se parte da
natureza humana quanto são os universos biológicos e cognitivos (MARKOVÁ, 2006, p.
135), aspectos que reforçam ainda mais o entrelaçar de etnométodos, e que Amorozo at
all (2002) corroboram quando afirmam que Darrel Addison Posey (1986) “sugere uma
‘metodologia geradora de dados’ que traz importantes sugestões para um diálogo de
campo em que se respeite os referenciais do ‘outro’, e sobretudo, para que se compreenda
os conceitos a partir da própria cosmologia e cosmogonia do grupo pesquisado” ( p. 54).
Desse modo, a inserção da pesquisadora nas comunidades quilombolas de
Ciriquinha e Viração visando conhecer as representações de mulheres quilombolas sobre
qualidade de vida, observando o sistema de adaptação e sustentabilidade dessa população
em sua interação com e no bioma caatinga, exigiu um procedimento metodológico que a
etnopesquisa oferece, numa inserção inspirada nos moldes etnográficos, por caracterizarse a partir de uma postura epistemológica de produção de conhecimento, implicada no
sujeito pesquisado e seu entorno, levando em conta os saberes tradicionais e a
subjetividade do olhar/sentir a si mesmo, o outro e o ambiente que o cerca. Nesse aspecto,
Jodelet (1986, p. 176, In: SÁ, 1998, p. 29) ressalta que “o objetivo de contextualizar as
representações num conjunto social específico implica uma abordagem etnográfica,
evolvendo vários níveis de observação e de análises com a utilização de diversas
técnicas”, corroborando com a ideia de uma parceria profícua entre a etnopesquisa e a
Teoria das Representações Sociais - TRS.
Nessa perspectiva, os sujeitos da pesquisa (58 mulheres com idades entre 19 e 76),
selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos (ter idade mínima de 18 anos e morar
na comunidade) pautados nos princípios éticos que norteiam as pesquisas com população
humana, contribuiram para a identificação das representações sobre qualidade de vida a
partir de seus “olhares” e sentimentos em relação ao modus vivendi da população
comunitária no bioma caatinga.
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2.3 TECENDO (COM) TEXTOS. (DES) ENRAIZANDO REPRESENTAÇÕES!

A complexidade e dialogicidade existentes entre o objeto de pesquisa
(representação sobre qualidade de vida), seus sujeitos (mulheres quilombolas) e o locus
de investigação (comunidade quilombola no bioma caatinga) exigiu um olhar
investigativo diferenciado que é contemplado pela TRS, na qual, segundo Santos (2010,
p.5), Serge Moscovici afirma ser a “única teoria capaz de apreender aspectos sutis da
racionalidade humana, das relações sociais que, na maioria das vezes, são comunicados
pela linguagem numa “luta de ideias” que extrapola a ideologia e a ciência”. Essas
análises nos levam ao entendimento de que homens e mulheres, viabilizados pelo
conhecimento cotidiano/vulgar, “veiculam sentidos, expressando uma visão de mundo
lógica, coerente e sensível” (ibdem, p. 7), dando nova forma ao conhecimento
cientificamente elaborado. Assim, para Marková (2006, p. 12) a teoria de Moscovici
sobre RS fornece a força conceitual que o elo entre dialogicidade e pensamento exigem,
afirmando que
a teoria das representações sociais concebe o pensamento e a linguagem
exatamente como são usados no senso comum e nos discursos diários.
Em contraste ao pensamento científico, que tenta se aproximar do
conhecimento científico, o pensamento de senso comum traduz as
representações sociais dos fenómenos naturais e sociais. A ciência
busca a verdade através do poder da racionalidade individual. As
representações sociais buscam a verdade através da confiança baseada
em crenças, no conhecimento comum e através do poder da
racionalidade dialógica. As representações sociais não surgem do
raciocínio absoluto ou do processamento de informações. Elas estão
enraizadas no passado, na cultura, nas tradições e na linguagem. (2006,
p. 12).

As linhas que convergem no trançado inspirado na pesquisa etnográfica e na TRS
permitiu a elaboração de estruturas que deram suporte à identificação de RS, já que para
estudá-las, é necessário “conhecer as condições de contexto em que os indivíduos estão
inseridos mediante a realização de uma cuidadosa ‘análise contextual’ ” (FRANCO,
2004, p.170), como também sempre refletem as condições contextuais dos sujeitos que
as elaboram, ou seja, suas condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Assim, a
vivência etnográfica possibilitou a pesquisadora conhecer os emissores em termos de suas
condições de subsistência, de sua situação educacional ou ocupacional, ampliando esse
conhecimento pela “compreensão de um ser histórico, inserido em uma determinada

51

realidade familiar, com expectativas diferenciadas, dificuldades vivenciadas e diferentes
níveis de apreensão crítica da realidade” (ibid, p. 171), estritamente vinculados a
diferentes grupos socioeconômicos, culturais e étnicos, expressos em seu cotidiano nas
mais diversas práticas sociais.
Propor um novo olhar conceitual em relação às concepções sobre qualidade de
vida , requereu dessa pesquisa o direito de aventurar-se a conhecer novas possibilidades
na elaboração do conhecimento, tendo como referencia a posição visionária de
Moscovici, na qual ele distingue o conhecimento científico do conhecimento do senso
comum, sem estabelecer entre eles qualquer hierarquia. Para ele o “conhecimento do
senso comum não é um conhecimento corrompido ou distorcido, mas é o lugar onde o
conhecimento científico se junta ao senso comum produzindo redes de comunicação,
tornando a sociedade viva” (MOSCOVICI,1988; In: SANCOVSCHI, 2007, p. 10). Nessa
conjuntura, “apesar de acusarem a TRS de imprecisão e ambiguidade, Moscovici defende
que é justamente a pouca rigidez na definição de conceitos que permite à teoria um maior
alcance na compreensão dos fenómenos” (SANCOVSCHI, 2007, p. 10).
Segundo G. Duveen (2003, 15), “Moscovici esteve mais interessado em explorar
a variação e a diversidade das ideias coletivas nas sociedades modernas, em que as
diferenças refletem uma distribuição desigual de poder e geram uma heterogeneidade de
representações”. E nesse aspecto cabe ressaltar que a TRS, em seu senso específico,
segundo Marková (2006, p. 279), “examina os fenómenos que estão no centro da vida
social e das realidades diárias, independentes de serem políticas, ecológicas, estarem
relacionadas com a saúde, etc.”, revelando sua força no estudo de fenômenos que
envolvem questões elementares da vida cotidiana,
[...] dos fenómenos que incomodam as rotinas, até o ponto de virá-las
de cabeça para baixo” como por exemplo: “Como é que as pessoas
representam socialmente, compartilham e criam ideias sobre a saúde?
(Jovcheloviich & Gervais, 1999). Sobre a loucura? (Jodelet, 1989; De
Rosa, 1987). Sobre os direitos humanos? (Doise et al.). Sobre a
adolescência? (Palmonari, 1993). Sobre a democracia? (Galli, 2001;
Uribe & Acosta, 1992). Sobre a cidadania? (Lozada, 200; Acosta &
Uribe, 2000). E sobre a qualidade de vida? (Liu, 2002). (ibid, p. 280)
(grifo nosso).

Foi, portanto, imprescindível observar os requisitos que a serem considerados com
a máxima atenção no processo investigativo e de análise dos dados, tais como o respeito
ao conhecimento dos pressupostos teórico-epistemológicos, a partir dos quais será

52

justificado o valor dessa modalidade de estudo; ser capaz de distinguir, claramente, a
diferença que se estabelece entre a compreensão teórico-metodológica para a condução
dos estudos sobre RS e os procedimentos metodológicos a serem usados; destacar a
relevância social do problema a ser investigado, sua consistência interna na elaboração
do projeto de pesquisa; ressaltar a adequação dos procedimentos escolhidos para as etapas
de coleta, análise e interpretação dos dados, o envolvimento do pesquisador e os
pesquisados, e o comprometimento com o possível e efetivo retorno para a população
estudada.
Assim, no trabalho de Moscovici12 foi encontrada a motivação para a elaboração
de categorias que identificam representações sociais no que diz respeito à concepção de
mulheres quilombolas sobre qualidade de vida, conceito esse tratado de forma préconcebida e relacionada apenas às questões do mundo moderno, em sua máxima
expressão capitalista, na qual não se concebe a existência de parâmetros de qualidade de
vida para grupos sociais outsiders (comunidades tradicionais, comunidades negras rurais
etc.), na concepção elisiana (aprofundaremos esse conceito no Capítulo III).
Considero relevante ressaltar que minha motivação em considerar a TRS como
um marco teórico da pesquisa alargou-se quando tomei conhecimento que esta, segundo
Marková (2006, p. 280) tem avançado na América Latina, nos países em
desenvolvimento, e em países onde a democratização tem maior valor, e onde a saúde e
os valores que objetivam estender e melhorar a vida humana são prioridades, tais como:
educação, questões socioambientais, problemas ambientais, questões étnicas, questões
sociais etc.

2.4 NOS

PRINCÍPIOS

QUE

“REGEM”

A

PESQUISA

(ACON)

TECE

A

REPRESENTAÇÃO.

Na elaboração do conhecimento, seja ele científico ou do senso comum, a
existência de abstrações, formalizações e generalizações fazem parte de sua estruturação
planejada (ciência) ou cotidiana (saberes) que são interpretados no dia-a-dia. Desse modo,

12

“La psycanalyse, son image et son public” tese de doutoramento publicada pela 1ª vez em 1961 pela
Universidade de Paris / Biblioteca de Psicanálise e Psicologia clínica. Fonte:
http://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1961_num_2_4_5992 Acesso: fev. 2017
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a “existência cotidiana é dotada de significados e portadora de estruturas de relevância
para os grupos sociais que vivem, pensam e agem em determinado contexto social”
(REIS; BELLINI, 2011, p. 150), significados esses que no processo investigativo com
base na TRS, são selecionados por meio de construções mentais, de representações do
senso comum, demonstrando o potencial dessa teoria para a apreensão das múltiplas
visões de ambiente (urbano, rural, moderno, tradicional), de mundo (ideologia, política)
e nas ações dos diversos campos de atuação da ciência (Antropologia, Educação,
Ecologia, Psicologia, Biologia etc.).
Para Abric (2000, p. 28), as representações têm papel fundamental na dinâmica
das relações e nas práticas sociais e respondem a quatro funções (saber, identitária,
orientação e justificadora) que as sustentam. Portanto, o nível de complexidade
investigativa que envolve a TRS permite o uso de uma diversidade de métodos e técnicas
de pesquisa, as quais, para Moscovici (1995, apud REIS; BELLINI, 2011, p. 153)
objetivam “encontrar a verdade e a tarefa do pesquisador, (…) discernir qual dos métodos
podem ser mantido com plena responsabilidade e, qual deve ser abandonado, numa época
de mudanças, tanto intelectual como sociais […]”.
A definição do(s) método(s) e técnica(s) por parte do pesquisador, portanto,
ancora-se no uso de avaliação que o interessa, tomando como base o seu interesse
explicativo e o procedimento de avaliação com os quais trabalhará. Nesse contexto,
Wagner (1995, p. 164) ressalta dois tipos de usos distintos de avaliação das RS, o primeiro
(a) nível individual, na qual a “representação resultante será uma representação
prototípica individualmente distribuída de elementos comuns”, o núcleo central da
representação; o segundo, (b) em nível coletivo, onde as “representações de um único e
mesmo objeto social estão presentes em vários estados de elaboração em diferentes
subgrupos e incluem aspectos diferenciados do objeto que variam na relevância que tem
para cada subgrupo”.
Consideramos também as quatro dimensões metodológicas propostas por Bauer e
Gaskell (2002, apud REIS; BELLINI, 2011, p. 153), nas quais, segundos esses autores,
“o processo de pesquisa pode combinar elementos ao longo das dimensões”: (i) ‘os
princípios do delineamento da pesquisa’, os quais incluem os estudos de caso13, estudos

13

Os itens sublinhados indicam os métodos/técnicas que foram usados nessa pesquisa (a autora).
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comparativos, levantamentos com amostragem, experimentos, observação participante e
etnografia; (ii) ‘a obtenção de dados’, nível em que se consideram a entrevista individual,
o questionário, os grupos focais, filmes, vídeos, observação sistemática, coleta de
documentos e gravação de sons; (iii) ‘a análise de dados’, que se subdivide em análise
formal (envolve modelos estatísticos e as análises estruturais) e informal (envolve análise
de conteúdo, a indexação, a análise semiótica, a análise da retórica e a análise do
discurso); (iv) ‘o interesse do conhecimento’, que se refere às tradições dos cientistas que
podem ser identificadas em três categorias: controle e predição, construção de consenso
e emancipação e poder (empowerment).

2.5 (COM)VIVENCIA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS:
CAMINHOS TRANÇADOS

Traçar percursos que viabilizassem o transitar da investigadora nas comunidades
investigadas, de forma leve e ao mesmo tempo densa, entre os sujeitos da pesquisa, de
modo que os pressupostos sobre a natureza da sociedade humana possam ser aplicados
no contexto investigativo, numa abordagem qualitativa, na qual são consideradas várias
formas de interpretação das múltiplas experiências resultantes de processos socialmente
elaborados, foi fundamental para o trançar metodológico dessa pesquisa.
Nesse aspecto, Minayo (2003) ressalta a importância da abordagem qualitativa
destacando que
a pesquisa qualitativa incorpora a questão do significado e da
intencionalidade como inerente aos atos, às relações e às estruturas
sociais, considerando a subjetividade como fundante de sentido e
constitutiva do social. (p. 10-11).

A apreensão do cotidiano, da vivência e da explicação do senso comum se dá na
pesquisa qualitativa enquanto elementos que possibilitam a explicação dos meandros das
relações socais, e os resultados da atividade humana criadora, afetiva e racional, enquanto
características que lhe são peculiares, como nos esclarecem Bodgan; Biklen (1994, p. 4751 ao afirmarem que

a abordagem qualitativa de pesquisa enfatiza a descrição, a indução, a
teoria fundamentada, o estudo das percepções pessoais e a questão de
pesquisa tem o objetivo de investigar um fenómeno em seu contexto
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ecológico natural e buscar sua compreensão a partir das perspetivas do
sujeito.

Assim pode-se afirmar que a pesquisa qualitativa é naturalista e de campo pois é
no locus ecológico das ações, vivencias, experiencias e comportamentos naturais das
pessoas envolvidas, onde os dados são identificados e coletados; é descritiva na forma de
coleta dos dados, já que é feita de maneira minuciosa em forma de palavras e/ou imagens;
à medida que a análise dos dados são realizadas a partir de teorias fundamentadas,
possibilitando a definição de agrupamentos e em categorias mais amplas, a pesquisa
qualitativa revela seu aspecto indutivo; e por fim, ser uma pesquisa de significações,
objetivando “compreender como diferentes indivíduos dão sentido às suas vidas, por meio
da observação de sua ação e da verbalização de seus pensamentos” (MARTUCCI, 2001,
p. 3).
Na perspectiva do objeto desse estudo, não é possível esquecer a dimensão
subjetiva constituinte do humano onde as concepções, crenças e valores orientam as ações
dos indivíduos, sendo elementos fundantes para uma pesquisa com abordagem
qualitativa, pois esta se propõe investigar a forma pela qual pensamento e ação estão
interligados, “numa conexão mediada pela significação das situações e pelos
componentes afetivos, experienciais e de conhecimento” (MARTUCCI, 2001, P. 3).
Nesse aspecto Zabalza (1994) esclarece que “os recursos metodológicos da pesquisa
qualitativa devem ser capazes de enfrentar a bi-dimensionalidade da ação - a união entre
o pensar e o atuar: entender a conduta explícita implica, conhecer quais são os
pensamentos relacionados com a referida ação” ( p. 32-34).
O desafio e a complexidade em estudar as concepções de qualidade de vida e suas
representações sociais na perspectiva de mulheres moradoras em comunidades
quilombolas exigiu processos metodológicos que permitiram à pesquisadora perceber o
que os sujeitos pesquisados experimentam, como interpretam suas experiências, bem
como eles próprios estruturam o mundo social em que vivem, levando em consideração
o contexto subjetivo (universo de pensamentos, sentimentos, sentidos, significados) e o
contexto ecológico (universo social, natural, ambiental das ações cotidianas).
A qualidade de vida não é um tema com idêntico alcance e compreensão para
todos os tempos e para os diferentes estratos sociais, portanto, entende-se qualidade de
vida enquanto locus subjetivo em que se reflete as condições de existência, que
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certamente é uma questão com impactos variáveis nas diferentes culturas e nos diversos
meios sociais. Nesse aspecto Fernandes (2008) corrobora com a questão, inquietando-nos
com a reflexão…
Poderá ser qualidade de vida o predomínio dos valores e dos prazeres
do espírito sobre as coisas ou destas sobre aqueles. Poderá ser qualidade
de vida a fuga à complexidade da actual sociedade ou a agitação no seu
labirinto. Poderá ser qualidade de vida o trabalho intelectual ou a
actividade manual. Poderá ser qualidade de vida a existência no luxo ou
na austeridade, nas comodidades ou na privação. As sociedades
humanas são atravessadas por dinamismos contrastantes, por
concepções e atitudes contrapostas, em consonância com as múltiplas
sensibilidades e projectos existenciais. (p.8)

Em função de questões como essas, além de levar em consideração a percepção
da existência de realidades tão diversas, e não raro tão opostas, é que essa investigação
tornou-se relevante, exigindo a definição de um estudo com inspiração etnográfica
enquanto campus metodológico e investigativo. Assim, considera-se a pesquisa com
abordagem qualitativa quando se deseja estudar um objeto singular com valor em si
mesmo, devendo o mesmo ser sempre bem delimitado. Nesse aspecto Lüdke; André
(1986, p.17) ressaltam algumas características que, segundo elas, se sobrepõem às da
pesquisa qualitativa, o que lhes dá um caráter peculiar, quais sejam: visa à descoberta;
enfatiza a interpretação em contexto; busca respeitar a realidade completa; usa uma
variedade de fontes de informações; permite generalizações naturalísticas; procura
representar os diferentes pontos de vista presentes numa situação social; utiliza uma
linguagem científica mais acessível.
A investigação com abordagem etnográfica possibilita a descrição de uma cultura,
tendo como principal preocupação o significado das ações e os eventos para as pessoas,
podendo ser verificado através da linguagem ou em suas atividades cotidianas, em um
trabalho prolongado de campo, proporcionando ao pesquisador aproximar-se de pessoas,
de situações locais, eventos, mantendo com eles um “contato direto e prolongado que
permite reconstruir os processos e as relações que configuram a experiencia diária”
(ANDRÉ, 1995, p. 29-41), permitindo ao pesquisador meios que o permita compreender
a complexidade dos eventos rotineiros existentes no contexto social / comunitário por
meio da observação e reflexão continuada, desenvolvendo um modelo interpretativo da
estrutura organizativa dos eventos observados.
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Outra característica que aproxima a pesquisa etnográfica da TRS, e que desafia o
pesquisador, é a exigência de uma variedade de técnicas para coleta de dados –
observação participante, entrevista semi-estruturada, análise de documentos etc. -,
exigindo um sentido ético aguçado, e uma relação equilibrada entre sua racionalidade e
subjetividade, já que estará lidando de forma imbricada com valores, hábitos, crenças,
práticas e comportamentos de um determinado grupo social. Em Martucci (2001, p. 5)
são explicitadas quatro características da pesquisa etnográfica, elaboradas por Goetz e Le
Compte (apud GARCIA, 1987), nos assegurando que nela,
primeiro, as estratégias usadas extraem dados fenomenológicos;
representam a visão de mundo dos sujeitos que estão sendo investigados
e os construtos dos participantes são usados para estruturar a
investigação. Segundo, a estratégia de investigação etnográfica é
empírica e naturalista. Observação participante e não participante são
usadas para obter dados de primeira mão. Terceiro, a investigação
etnográfica é holística. Os etnógrafos buscam construir descrições do
fenômeno total dentro de seus variados contextos e gerar a partir destas
descrições as complexas interrelações de causas e consequências que
dirigem a conduta humana e a crença acerca dos fenômenos.
Finalmente, a etnografia é multimodal ou eclética; os investigadores
etnográficos usam uma variedade de técnicas de investigação para
acumular dados. (p. 166-167)

Nesse aspecto André (1995), ressalta alguns aspectos considerados pela
investigadora da pesquisa in foco como delineadores de sua itinerância investigativa.
Segundo a autora, o estudo de caso etnográfico deve ser usado

(1) quando se está interessado numa instância particular; (2)
quando se deseja conhecer profundamente essa instância particular
em sua complexidade e em sua totalidade; (3) quando estiver mais
interessado naquilo que está ocorrendo e no como está ocorrendo
do que nos seus resultados; (4) quando se busca descobrir novas
hipóteses técnicas, novas relações, novos conceitos sobre
determinado fenómeno; (5) quando se quer retratar o dinamismo
de uma situação numa forma muito próxima do seu acontecer
natural. (p.20)

Tomando os aspectos considerados acima, as singularidades das comunidades
quilombola de Ciriquinha e Viração, caracterizam-se, de forma peculiares, em suas
constituições mistas, no que diz respeito à origem étnica de sua população, negros e
brancos, e no que diz respeito à autodefinição dessa população enquanto quilombolas,
tornando-as um caso distinto em relação a outras comunidades. Outro aspecto
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considerado é o fato dessas comunidades estarem situada no coração do bioma caatinga,
locus ecológico considerado “inóspito” por conta das questões naturais/ambientais (clima
semiárido, índice pluviométrico baixo, densidade populacional baixo em relação a outras
regiões do país etc.), o que inquieta a pesquisadora no que diz respeito ao conceito e nível
de qualidade de vida bio-sócioambiental que a população dessa comunidade
concebe/interage, aspectos esses que constituem-se nos elementos norteadores da
definição do estudo com inspiração etnográfica enquanto trilha metodológica traçada.
Uma vez definido o princípio que delineou a pesquisa, chegou o momento de
trançar a dimensão metodológica de coleta de dados, que permitiu a apreensão do
fenômeno estudado.

2.6 FIOS E (ENTRE) LAÇOS QUE TECEM A DIMENSÃO METODOLÓGICA PARA A
COLETA DE DADOS.

A observação participante constituinte dos pressupostos metodológicos de estudos
etnográficos, foi mediado pelas falas das mulheres investigadas que nos permitiu acesso
à compreensão do fenômeno investigado, e no caso dessa pesquisa, de forma específica,
de seu modus vivendi, permitindo verificar os parâmetros constituintes do conceito de
qualidade de vida que permeia as comunidades in foco, de modo que o acesso da
pesquisadora à realidade vivida pelos sujeitos da pesquisa com outros sujeitos e com seus
objetos de representação se deu de forma a respeitar os hábitos e linguagens da
comunidade onde a pesquisa se realizou.
No trançar das metodologias considerou-se o que Bauer e Gaskell (2000, apud
NASCOMENTO-SCHULZ; CAMARGO,2000, p. 290-291) abordam quanto “as
novidades metodológicas dentro do enfoque qualitativo, mas também quantitativo”,
ressaltando os estudos com questionário semi-estruturado e entrevistas semi-abertas no
qual eles afirmam que “um estudo de caso pode incorporar um questionário usado em
pesquisas do tipo survey e ainda envolver técnicas de observação”, argumentado que não
se pode “pensar em quantificar sem qualificar”, já que “as análises estatísticas necessitam
do processo da interpretação uma vez que os dados não falam por si mesmos”. Desse
modo, numa pesquisa com abordagem qualitativa, a possibilidade do uso de métodos
quantitativos, não significa desqualificar ou criticar um determinado método em
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particular, mas “considerar a sua pertinência e utilidade na busca de explicações,
respostas ou interpretações dadas a partir de um problema de pesquisa, [já que] nenhum
método poderá, isoladamente, resolver todos os problemas relacionados à pesquisa
empírica” (NASCOMENTO-SCHULZ; CAMARGO,2000, p. 292). (Grifo nosso)
Na aplicação do questionário do tipo survey objetiva-se a “obtenção de dados ou
informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas,
indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de
pesquisa” (Tanur, 1993 apud FREITA; OLIVERIA; SACCOL; MOSCAROLA, 1999,
p.105). Assim, o questionário do tipo survey adequa-se muito bem quando o investigador
deseja responder a questões do tipo “o que”?, “por que”?, “como”? e “quanto”?, ou seja,
“quando o foco de interesse é sobre ‘o que está acontecendo’ ou ‘como e por que isso está
acontecendo’, quando ‘o ambiente natural é a melhor situação para estudar o fenómeno
de interesse’ e/ou quando o ‘objeto de interesse ocorre no presente ou no passado
recente’” (Ibid, p. 106).
A justificativa do uso de questionário semi-estruturado enquanto técnica de
obtenção de dados nessa pesquisa se apoiou, considerandodos argumentos de Tanur
(1993), acima, como também na classificação usada por Pinsonneault; Kramer (1993,
apud FREITA; OLIVERIA; SACCOL; MOSCAROLA, 1999, p. 106) quando estes
autores caracterizam a pesquisa survey de acordo com seu propósito: explanatória,
exploratória, e a descritiva. Portanto, o questionário elaborado para essa pesquisa,
batizado de “Questionário bio-sócioambiental” (APÊNDICE H), adequa-se à
classificação dada pelos autores citados acima, bem como, no que diz respeito aos
caracteres exploratório e descritivo, com aplicação do tipo “corte-transversal (crosssectional), quando a coleta dos dados ocorre em um só momento” (SAMPIERI at
all,1991, apud FREITA; OLIVERIA; SACCOL; MOSCAROLA, 1999, p. 106), com o
objetivo de identificar dados demográficos, sociais, culturais, educacionais, ambientais e
ecológicos, considerados fundamentais para a compreensão dos fatos/fenômenos
registrados no locus da investigação, e sua interrelação com as representações sobre
qualidade de vida de mulheres das comunidade estudadas, sujeitos da pesquisa.
No que se refere à amostragem populacional para a aplicação do questionário, foi
considerado a amostragem do tipo não probabilística, por conveniência (convenience) na
qual os participantes são escolhidos por colocarem-se disponíveis (BIRCKMAN; ROG,
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1997, apud FREITA; OLIVERIA; SACCOL; MOSCAROLA, 1999, p. 106), desse modo
foram consideradas duas condições fundamentais para a utilização do tipo de amostragem
definido: a primeira foi o fato de o lugar da pesquisa ser uma comunidade tradicional –
quilombola -, o que exige uma relação diferenciada e respeitosa ao tempo e espaço da
mesma; segundo por ser o número populacional dessa comunidade, com
aproximadamente 350 pessoas, possível de ser atendido na especificidade da amostragem
selecionada.
A qualidade dos dados “colhidos”, bem como a validade do conhecimento gerado,
é totalmente dependente do processo de construção da pesquisa, exigindo da pesquisadora
o exercício ético no que diz respeito ao rigor científico em relação aos elementos
fundamentais da investigação, tais como a delimitação do problema, a definição do objeto
de investigação, a elaboração dos objetivos e o percurso metodológico seguidos. Nesse
aspecto, juntamente com o questionário, a utilização da entrevista semiestruturada,
segundo Silva; Ferreira (2012),

[...] possibilita a observação das pessoas em seus próprios territórios,
bem como a interação com estas através de sua própria linguagem e em
seus termos. Então, entendendo que a conversação está no epicentro do
universo consensual, porque ela molda e anima as RS e assim lhes dá
vida própria, é que se ressalta a importância das entrevistas enquanto
técnica de coleta de dados para a pesquisa sobre RS. (p. 608)

A análise estatística dos dados acessados através do questionário biosócioambiental, ao possibilitar o conhecimento do “terreno” em que a pesquisadora esteve
inserida por algum tempo, no tecer etnográfico com os sujeitos da pesquisa, objetivou
proporcionar elementos que aguçasse a observação das pessoas em seu próprio território,
com sua linguagem própria e em seus termos favorecendo sua interação na comunidade,
uma vez que entende-se ser “a conversação o epicentro do universo consensual, porque
ela molda e anima as representações sociais e assim lhes dá vida própria, ressaltando a
importância das entrevistas enquanto técnica de coleta de dados para a pesquisa sobre
RS” (SILVA; FERREIRA, 2012, P. 608).
Desse modo, a entrevista é um instrumento que possibilita ao pesquisador o uso
de uma linguagem mais próxima da realidade natural de onde (e como) o fenômeno
observado/estudado se faz, procurando sempre facilitar a expressão e a interação,
observada ou relatada pelos sujeitos, além de viabilizar o acesso do pesquisador à
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realidade vivida pelo sujeito com outros sujeitos e com seus objetos de representações.
Para tanto, deve-se “usar a observação participante [e/ou] a entrevista com roteiros
abertos, ainda que [contendo] temas geradores” (REIS; BELLINI, 2011, p. 153) (Grifo
nosso), procurando ser o mais cuidadoso/criterioso possível, de modo que as entrevistas
acopladas aos levantamentos dos contextos existentes (social, educacional, econômico,
ambiental, ecológico etc.) e dos conteúdos históricos (individual e coletivo) consolidemse como instrumentos fundamentais para o estudo das RS do objeto de estudo em questão.
Estudos realizados no campo metodológico das RS chamam a atenção para o uso
de entrevistas em profundidade, os quais auxiliaram a pesquiadora nos cuidados para com
a ordem e tipo de questões que foram elaboradas, com destaque, segundo Silva; Ferreira
(2012, p. 609) para algumas questões basilares, nas quais o “instrumento deve partir de
perguntas que levantem aspectos do objeto de representação de níveis mais concretos,
familiares”

(Ex.:

práticas

cotidianas

das

mulheres

na

comunidade;

distribuição/compartilhamento de afazeres domésticos; tipos de lazer praticados etc.) e
“definidos até os mais abstratos, estranhos e ambíguos, (…) com perguntas que envolvem
reflexões e julgamentos” (Ex.: significado de fazer parte de uma comunidade quilombola;
representação sobre a caatinga, bioma onde vive; representação sobre qualidade de vida
etc.), o que possibilitou o aprofundamento da análise em relação ao objeto de pesquisa.
Quando da elaboração das perguntas, o cuidado com a linguagem foi fundamental,
onde procurou-se utilizar o mais aproximado possível do contexto natural onde o
fenômeno investigado se apresenta, de modo que os dados extraídos da entrevista em
profundidade se apresentasse através dos sujeitos de forma natural, ao mesmo tempo em
que, segundo o posicionamento de alguns teóricos, “as perguntas da entrevista devem ser
formuladas de modo a avançarem além da espontaneidade em direção a aspectos que por
diversas razões não são ditos, uma vez que o não dito pode se constituir no principal
conteúdo da representação” (SILVA; FERREIRA, 2012, p. 610).
Outras variáveis no que diz respeito a elaboração e realização da entrevista em
profundidade devem ser trabalhadas criteriosamente já que, segundo Manzini (2004; p.
2) elas afetam a coleta de informações e os futuros dados, tais como a influência da
intervenção do entrevistador na produção do discurso do entrevistado; a influência da
intervenção do entrevistador nos processos de raciocínio do entrevistado; e a influência
da intervenção do entrevistador nos processos de memória do entrevistado.
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Corroborando ainda mais com os contextos acima apresentados, Silva; Ferreira
(2012), afirmam que
Uma vez que a representação é elaborada coletivamente a partir das
trocas e práticas cotidianas de um determinado contexto histórico, ela
acaba fornecendo subsídios para os julgamentos e atitudes. A
representação funciona como pano de fundo das atitudes dos
indivíduos, dando sentido ao universo vivido. Desta feita, o roteiro de
entrevista deve ser capaz de rastrear a dimensão da atitude por meio de
questionamentos que permitam que o sujeito expresse suas escolhas e
decisões, e capte as posições dos sujeitos diante das situações do
cotidiano relacionado ao objeto estudado. (p. 610)

Um dos instrumentos mais usados e desenvolvidos na investigação das RS a partir
dos dados emergidos da entrevista em profundidade, são os Grupos Focais - GF, descritos
como entrevistas que se fundamentam na interação desenvolvida dentro do grupo,
produzindo dados e insights que dificilmente seriam conseguidos em uma outra situação,
já que os grupos focais oportunizam a troca de ideias de determinado tema, em um
período limitado de tempo, “simulando as conversações espontâneas pelas quais as RS
são veiculadas na vida cotidiana” (SÁ, 1998, p. 93). Com o emprego dessa técnica
pretendeu-se focalizar melhor o objeto da pesquisa, procurando obter dados mais
detalhados/aprofundados sobre atitudes, crenças, valores, história das comunidade
quilombolas envolvidas, através da apreensão do vocabulário e/ou da visão de mundo dos
sujeitos, elementos que auxiliaram na melhor compreensão e aprofundamento no
processo de análise.
Além de utilizado no entendimento das diferentes percepções e atitudes acerca de
um fato, prática, produto ou serviço, o GF também é considerado por muitos autores como
sendo um dos instrumentos mais significante no processo de busca de respostas acerca do
que as pessoas pensam e sentem sobre questões variadas e que estão vinculadas à
subjetividade dos sujeitos envolvidos. Nessa pesquisa, o GF estruturou-se de forma
criteriosa, ética e seletiva, procurando reconhecer a importância dos aspectos
operacionais para sua formação, desde a escolha de seus participantes, da postura adotada
pelo moderador / facilitador (a pesquisadora), do local e número das reuniões, da
elaboração do guia de temas (APÊNDICE M), quesitos fundamentais para o bom
andamento dos encontros.
Nesse sentido, tomando como base Westphal; Bogus; Faria (1996, apud
ASCHIDAMINI; SAUPE, 2012, p. 10) no que se refere à importância da definição dos
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membros constituintes de Grupos Focais, nessa pesquisa considerou-se a capacidade de
contribuição dos sujeitos em relação ao alcance dos objetivos propostos, caracterizando
a intencionalidade do processo seletivo, sendo que os critérios (idade, gênero,
escolaridade, parentesco, diferenças culturais, estado civil etc.), mesmo variados, devem
possuir um traço comum importante para o estudo proposto, nesse caso o fator faixa etária
foi o traço que uniu todas as participantes de cada grupo focal, em um total de quatro
grupos focais com oito (8) membros em cada grupo, quantitativo considerado ideal de
participantes, perfazendo um total de trinta e dois (32) sujeitos/colaboradores da pesquisa
com idades entre 19 – 76 anos.
O procedimento acima descrito nos leva a um outro lugar, tão ou mais importante
quanto a definição dos membros que irão participar dos GFs: o respeito à decisão
individual de participar ou não do mesmo. Nesse sentido Aschidamini; Saupe, 2012, p.
10-11) esclarecem:
A decisão de participar de um Grupo Focal deve ser individual e livre
de qualquer coação, daí a importância de uma cuidadosa seleção das
pessoas a serem convidadas, bem como a necessidade de clareza quanto
à explicitação do projeto e dos cuidados éticos incluídos no processo e
informados aos selecionados. Dada a importância da primeira
aproximação com os sujeitos que desejamos façam parte de nossa
pesquisa, Ressel, Gualda e Gonzales (2002) denominaram o convite
para a participação do Grupo Focal de “enamoramento” tal o cuidado
que se deve ter com o primeiro passo considerado fundamental para o
sucesso da investigação.

Esse “enamoramento” por mais subjetivo que possa parecer, delineou todo o
percurso, tra(ns)vessia, que todos os sujeitos percorreram ao longo do processo, incluindo
a pesquisadora. Nesse locus focal, sentimentos, pensamentos, reflexões, senões… (in)
dizíveis foram os elos que mantiveram unos (ou não) os sujeitos ali presentes,
contribuindo ou comprometendo com/na tessitura das questões fundantes da pesquisa em
curso.

2.7 NO DISCURSO DESNUDA-SE O “EU” DE TODOS OS NICHOS

A consciência da existência humana se dá nas relações do indivíduo com o outro
e com o ambiente em sua volta o que, segundo Damásio (2010, p. 356) contribui para que
o “eu auto-biográfico se torne capaz de funcionar com base no conhecimento gravado nos
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circuitos cerebrais e nos registros externos de pedra, argila ou papel” possibilitando aos
seres humanos a capacidade de “conseguir associar as necessidades biológicas individuais
à sapiência acumulada”. Essa condição de existir humano, que se repete há milhares de
anos constitui, segundo o autor (ibid), em
um longo processo de pesquisa, reflexão e reação, representado ao
longo da história humana nos mitos, nas religiões, nas artes e em
variadas estruturas inventadas para reger o comportamento social –
moralidade, sistemas de justiça, economia, política, ciência e
tecnologia. (p. 356)

Ainda levando em consideração o que António Damásio (neurocientista
português) nos esclarece sobre a tomada de consciência humana a partir das possíveis
experiencias de nossos ancestrais (“afeição e atração por outros com quem se ligavam;
mágoa advinda da quebra de laços afetivos ou pelo sofrimento alheio ou o seu próprio;
momentos de alegria e satisfação com o êxito na caça, no acasalamento, na procura de
abrigo, na guerra, na educação dos jovens” etc.), que não são tão diferentes das nossas,
nos remete a pensar sobre a constituição psicossocial da comunidade em estudo,
refletindo sobre o que Jovchelovitch (2008, p. 137) esclarece ao afirmar que

o conhecimento comum produzido pela comunidade oferece os nós
associativos que geram a experiencia de pertença. Narrativas
individuais e narrativas comunitárias são entrelaçadas de tal modo que,
quando a história de uma vida individual é contada, ela contém a
história, os acontecimentos, as formas culturais e as maneiras de se
comportar de toda uma comunidade.

Esse contexto, portanto, nos revela a singularidade dos discursos analisados na
continuidade do processo de investigação e conhecimento das representações de mulheres
das comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração no que se refere à satisfação com
seu modus de vida na interação sociocultural com seus pares comunitários, bem como da
relação comunitária com e no bioma onde estão incrustados, a caatinga.
A análise do discurso dos sujeitos dessa pesquisa tem como pressupostos
fundamentais considerar os elementos que a caracteriza como uma investigação sui
generis no que se refere à constituição étnica da comunidade (comunidade mista, com
negros e brancos, titularizada como comunidade quilombola), bem como sua localização
geográfica (no semiárido baiano, no bioma caatinga), levando também em consideração
o fato de ser o discurso
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simbólico e constituído por posições subjetivas e representações,
lugares e relações transcritas em conceitos, atitudes e palavras através
das quais as experiencias são organizadas e sistematizadas. O discurso
procede de um esquema subjetivo preexistente no mundo social e
cultural, construído também no ambiente educacional (…), [atentando
para o fato de que,]14 durante todo o período de expansão e colonização
europeia, até hoje fornecem as bases para a caracterização das
diferenças étnicas como inferioridades, ficando as bases para o racismo,
ainda persistente nas relações sociais (SOUSA, 2008, p. 260-261).
Trabalhar

a historicidade do espaço, suas formas e seus conteúdos, a objetivação,

classificar, recortar e compreender a (des)contextualização dos discursos e ideologias é
também uma das premissas da TRS (REIS, BELLINI, 2011, p. 155), nos permitindo
buscar conhecer a partir das especificidades da comunidade estudada, a relação homemmeio ambiente, tomando como referencia o termo meio ambiente que Vieira (1997, p.4)
adota, no qual ele o considera “não tanto um ‘objeto’ específico (‘natureza’, ‘espaços
naturais’, ‘paisagens’ e ‘assentamentos’), mas uma relação de interdependência, no qual
o “conjunto de componentes físico-químicos e biológicos, associado a fatores
socioculturais podem afetar, direta ou indiretamente, a curto ou longo prazos, os seres
vivos e as atividades humanas no âmbito globalizante da ecosfera” (JOLLIVET; PAVÉ,
1992, apud VIEIRA, ibid, p. 6).
Compartilhando com o mesmo pressuposto, Moscovici (1977) defende a ideia de
que “natureza e sociedade não são dois pares opostos, não devem ser pensados como uma
oposição”, refletindo criticamente, sobretudo, em relação ao comportamento do homem
a partir do século XVIII, quando todo o “nosso entendimento da natureza e da sociedade
tem sido estruturado considerando em termos como polos opostos e irreconciliáveis”. É
justamente contra esta perspectiva dicotômica e separadora, que Moscovici se insurge
“numa época em que a questão é mais a de defender a natureza contra o homem do que o
homem contra a natureza”, o que nos leva a refletir sobre a necessidade de estarmos atento
e repensar esta dicotomia. Tanto mais que “tudo nos incita a por fim à visão de uma
natureza não humana e de um homem não natural” (MOSCOVICI, 1977, p. 37 apud
REIS, BELLINI, 2011, p. 155).
Considerando que a análise do discurso se (re)faz etimologicamente na ideia “de
curso, de percurso, de correr por”, em movimento, no observar do homem falando,

14

Inclusão de observação em colchetes feita pela pesquisadora.
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procurando compreender a língua mediando e fazendo sentido “naquilo que faz o homem
um ser especial, na sua capacidade de significar e significar-se” na sua relação com a
realidade natural e social (ORLANDI, 2005, p. 15), será tratada aqui enquanto dispositivo
fundamental de interpretação do modus vivendi das mulheres dessa pesquisa em suas
relações nos diferentes nichos (social, cultural e ambiental), coexistentes no seu locus de
existência humana.
Para a Análise do Discurso- AD é necessário considerar que todo discurso é
ideológico e político, revelando a concepção que traduz a visão de mundo de quem fala,
exigindo um marco teórico que dê conta dos elementos conceituais presentes no contexto
dialógico existente entre língua-discurso-ideologia das falas dos sujeitos da pesquisa.
Desse modo, na atividade de análise questiona-se a natureza de certos conceitos e se
(re)definem seus limites, permitindo que no processo de análise, novos conceitos e
autores sejam incorporados ao quadro teórico, estabelecendo o aparato teórico, o método
de análise e sua práxis enquanto características que a distingue de outras áreas.
O estudo das “Representações sociais e saberes de mulheres quilombolas:
tessituras e vida na caatinga”, tendo os pressupostos teóricos delineados para essa
pesquisa como “pano de fundo”, afunilou-se sob a égide da AD, seguindo os seguintes
passos: (1) análise dos dados do questionário; (2) análise da entrevista em profundidade;
(3) análise do material resultante dos encontros com os grupos focais, leitura/escuta,
intercalando a escuta de material gravado com a leitura do material transcrito (relatório
dos encontros), estando atenta às características do discurso: a variação (versões
contraditórias), os detalhes sutis, como silêncios, hesitações, lapsos (investimento afetivo
presente), retórica, ou organização do discurso de modo a argumentar contra ou a favor
de uma versão dos fatos etc.; (4) tendo apreendido os aspectos mais gerais da construção
do discurso, atentos aos objetivos da pesquisa, de modo a definir claramente os objetos
das representações.
Desse modo o objeto de pesquisa construído diz respeito à relação e modo de vida
de mulheres que vivem nas comunidades quilombolas Ciriquinha e Viração situadas no
bioma caatinga, e RSs sobre qualidade de vida a partir dos seus “olhares”. O fato de o
conceito de qualidade de vida ser utilizado mais estreitamente na área de Saúde e em
relação a comunidades urbanas, ao mesmo tempo em que aumenta o interesse pelo estudo
de comunidades tradicionais, nesse caso em particular, comunidades quilombolas, por
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pesquisadores de diversas áreas (Educação, Antropologia, Ciências Biológicas etc.), o
objeto de estudo ora apresentado, desperta o interesse sob vários pontos de vista:
desenvolvimento de um saber espontâneo e manutenção de um saber tradicional em
relação ao modo como os sujeitos da pesquisa, mulheres quilombolas, relacionam-se com
o ambiente em que vivem, a caatinga; alteridade da mulher quilombola que engendra
fenômenos de categorização e representação constatados em todos os casos em que
diferenças (étnicas, raciais, sociais, ambientais) se apresentam na relação com outras
comunidades tradicionais (endogrupos) ou comunidades urbanas (exogrupos); e por fim
a carga afetiva e imaginária no que diz respeito à forma como comunidades tradicionais
relacionam-se com o ambiente onde vivem.
No contexto das RS, não podemos deixar de ressaltar a diversidade de relações e
de suportes para a manifestação cotidiana das representações, que serão observadas e
analisadas no terreno estudado - comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração -, que
a imersão etnográfica possibilitará a partir de uma observação mais esmiuçada da
organização do sistema societário vigente na comunidade, as relações entre os habitantes
e o bioma em que estão inseridos, as diferenças existentes entre os membros da população
no que diz respeito as representações de qualidade de vida, e as relações existentes entre
a população da comunidade estudada - as comunidades vizinhas - o município sede,
Jeremoabo.
Definir como objetivo da pesquisa apreender as representações em um conjunto
social específico, implicando uma abordagem etnográfica, viabilizou vários níveis de
observação e análise, a partir da utilização de várias técnicas: observação participante
(tipo etnológico), questionário bio-sócioambiental (tipo sociológico), entrevista em
profundidade, observação das interações entre a população da comunidade (tipo
psicossociológico), análise de relatos da origem e das tradições da comunidade,
documentos (tipo histórico).
Assim, entre os “fios” que se trançam no “tecido” metodológico aqui apresentado,
foram sendo constituídos, nos mais diferentes matizes, uma tessitura/ textura que permitiu
a construção de uma “rede” de conhecimento onde todos – mulheres da pesquisa,
pesquisadora e comunidade -, envolveram-se de tal forma que possibilitou embalar
carinhosamente suas melhores expectativas, sonhos e desejos, em seu pulsar cotidiano
das representações apreendidas.
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CAPÍTULO II
“Um pouco de chuva a cada dia
encherá os rios até transbordarem.”
Provérbio africano

3

CAATINGAS, LOCUS QUE ACOLHE E PROTEGE: BIODIVERSIDADE,
DEMOGRAFIA E SUSTENTABILIDADE EM BIOMA “INÓSPITO”.

Chuva! Palavra que soa como música aos ouvidos das mulheres e homens que
vivem sob o abrigo da Caatinga, bioma único no planeta, que “seduz” e “rechaça” àqueles
que ousam conhece-lo. Sua “sedução” se faz no mais ínfimo dos detalhes, como por
exemplo na beleza de suas flores silvestres minúsculas que ousam “sorrir” para quem por
ela passa, como é o caso da herbácea Altermanthera tenella Colla (vulgarmente conhecida
como quebra-panela), em suas “vestes” branca, atraindo para si abelhas em busca de seu
precioso néctar (Figura 1); o afastamento que o bioma caatinga possa “provocar” aos

Figura 4 - Planta herbácea comum na flora da Caatinga, Altermanthera tenella Colla
(vulgarmente conhecida como quebra-panela ou quebra-pedra). Fonte – Maia-Silva et al (2012,
p. 59).

desavisados, está relacionnado ao desconhecimento de como lidar com a ausência
prolongada de chuvas, com a “invisibilidade” da beleza e riqueza de sua floresta branca
– Caatinga (Figura 2) -, provocada pela divulgação, via mídia ou mesmo livros didáticos,
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de ser este o bioma brasileiro que apresenta más condições de vida para o homem –
inóspito-, sendo portanto menos atraente.

Figura 5 - A Caatinga é a vegetação predominante na região do Sertão. Fonte:
http://canudosnet.br22.net/canudosnet/?page_id=655. Acesso:21/05/2015.

3.1 LUGAR DE PERTENCIMENTO: UMA QUESTÃO TERRITORIAL?

Trabalhar o conceito sobre território enquanto lugar de pertencimento –
territorialidade - exige uma reflexão sobre o que Bortoleto (2010) nos chama a atenção,
quando afirma que
a temática Identidade, Território e Pertencimento propõe uma reflexão
que deve ser pautada na inserção de seus atores, seus sujeitos, para se
compreender a realidade e as singulares relações desenvolvidas no
território para que este não seja entendido unicamente como conjuntos
naturais e como espaço de interação entre os seus atores, seus sujeitos,
sem o desenvolvimento de relações entre o meio natural e o construído
(...). (p.01)

É na relação estabelecida entre os sujeitos e o território, em toda sua
complexidade, que a identidade é permanentemente constituída, e se expressa no
sentimento de pertencimento, ou não, em relação ao lugar em que seu modus vivendi
opera. Nesse aspecto, Bauman (2005, p. 17), destaca o fato de que “pertencimento” e
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“identidade” não são aspectos da vida humana, duráveis, pois são “bastante negociáveis
e revogáveis” pelo sujeito de acordo com “as decisões que toma, os caminhos que
percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso” -, sendo
portanto aspectos relevantes para a efetivação do “pertencimento” quanto para a
“identidade”.
Outro aspecto a ser considerado para a construção identitária e de pertencimento
do sujeito no seu lugar de existência15, é a capacidade adaptativa da espécie humana às
diversas condições ambientais existentes no planeta, as quais, segundo Moran (2010, p.
27), “respondem a características estruturais e funcionais do seu ambiente; (...)
decorrentes da exposição a fatores físicos e químicos existentes no ambiente, da interação
com outras espécies, e da interação com outros indivíduos da mesma espécie”, o que
provoca a elaboração de estratégias culturais, seja de vestuário, de abrigo, de alimentação
etc., consideradas “mecanismos reguladores mais comuns que aumentam as
possibilidades humanas de sobreviver e viver com relativo bem-estar em ambientes
variados” (ibidem, p. 28).
Considerando esses aspectos, conhecer a Caatinga enquanto lócus que “acolhe”
e/ou “rechaça” homens e mulheres que “ousam” embrenhar-se por sua floresta cheia de
espinhos, cuja aridez do solo, e a escassez de chuva, não são elementos suficientes para
provocarem o seu abandono, ao mesmo tempo que vai “esculpindo” suas marcas no corpo
e alma de um povo aguerrido, é fundamental.

3.2 CAATINGA: IDENTIFICAÇÃO GEOFÍSICA E GEOMORFOLÓGICA

Debruçar o olhar sobre a Caatinga a partir do ponto de vista de Euclides da Cunha,
no início do Século XX, explícito em sua obra Os Sertões (publicada no ano de 1902),
nos dá a dimensão real do conceito que tem sido difundido sobre este bioma único no
planeta. Vejamos:
Varada a estreita faixa de cerrados, que perlongam aquele último rio,
está-se em pleno agreste, no dizer expressivo dos matutos: arbúsculos
15

“Somente o homem existe. Nesse modo de dizer, tomamos a palavra existência e existir num sentido que
só deve expressar o ser do homem. Ecsistência: o homem é ec-sistente, um sendo que sai de dentro de si
mesmo. Em seu ser e durante seu ser, o homem é e está, por assim dizer, fora de si mesmo. Ele se acha
sempre com outro sendo e a partir daí é que retira a relação essencial consigo mesmo, exposto e aberto para
o sendo em sua totalidade”. (HEIDEGGER, 2007a, p.186).
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quase sem pega sobre a terra escassa, enredados de esgalhos de onde
irrompem, solitários, cereus rígidos e salientes, dando ao conjunto a
aparência de uma margem de desertos. E o facies daquele sertão
inóspito vai-se esboçando, lenta e impressionadoramente... Galga-se
uma ondulação qualquer — e ele se desvenda ou se deixa adivinhar, ao
longe, no quadro tristonho de um horizonte monótono em que se esbate,
uniforme, sem um traço diversamente colorido, o pardo requeimado das
Caatingas. (CUNHA, 1984, p. 9)

É esse o conceito sobre a Caatinga que ainda viceja no imaginário do povo
brasileiro, principalmente os que vivem fora da região Nordeste: lugar de pequenos
arbustos retorcidos, de solo escasso e pobre, com vegetação rica em cactáceas que
lembram um deserto, revelando sua face “inóspita”.
Outra questão que exige análise diz respeito a Proposta de Emenda à Constituição
nº 504 de 2010 (PEC-504/2010) que pretende alterar o § 4º do art. 225 da Constituição
Federal, para incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados Patrimônio
Nacional, que tramita no Congresso Nacional desde 05/09/2013 (Anexo I), mas que,
como pode ser verificado abaixo, a PEC 504/2010 tem no texto do despacho elaborado
pelo Deputado Federal Gervásio Oliveria do PSP/AP e encaminhado para apreciação do
Plenário do Congresso Nacional16, a exclusão do bioma Caatinga:

Tendo em vista que a matéria da PEC 504/2010 está totalmente contida
nos textos da PEC nº 115/1995 e de suas apensadas, distribua-se a
proposta à Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição nº 115-A, de 1995, que "modifica o parágrafo
4º do art. 225 da Constituição Federal, incluindo o Cerrado na relação
dos biomas considerados Patrimônio Nacional", e apense a PEC nº
115/1995, com suas apensadas, à PEC 504/2010, nos termos dos arts.
142 e 143, II, 'a', do RICD. Esclareço, por oportuno, que, como a
Comissão Especial já se pronunciou pela aprovação da matéria, com
Substitutivo, todas as propostas restam prontas para a pauta em
Plenário, para discussão em primeiro turno. Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário. Regime de Tramitação: Especial.

Portanto, apesar do Requerimento encaminhado à Câmara do Deputados incluir a
Caatinga como bioma a ser considerado como Patrimônio Natural, ressaltando a
importância desse bioma ser exclusivamente brasileiro, determinando com isso que o seu

16

A PEC 504/2010 é uma Proposição sujeita a apreciação do Plenário do Congresso, com Regime de
Tramitação Especial (Art. 202 c/c 191, I, RICD). Até a data de 02/05/2017, a matéria não tinha sido
apreciada
em
face
do
encerramento
da
Sessão.
(Anexo
I).
Fonte:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=483817 Acesso: maio/2017.
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patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta, ainda
assim a Caatinga foi suprimida do despacho que está para ser apreciado no Congresso,
como pode ser verificado acima.
Com esse cenário nada atraente – indiferença, invisibilidade, desqualificação,
omissão por parte do governo e de uma parte considerável da comunidade científica-,
necessário se faz buscar uma explicação para a permanência de uma população no
semiárido brasileiro de 22.598.318 habitantes, representando 11,85% da população
brasileira ou 42,57% da população nordestina (IBGE, 2010), distribuída em um espaço
geográfico brasileiro que se estende por oito Estados da região Nordeste (Alagoas, Bahia,
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) mais o Norte de
Minas Gerais, totalizando uma extensão territorial de 980.133,079 km (MEDEIROS,
2012, p. 30). O Nordeste - NE possui uma extensão territorial de 1,56 milhão de km
(18,2% do território nacional) -, e é nessa região que está localizada a maior parte do
semiárido brasileiro, o qual é “formado por um conjunto de espaços que se caracterizam
pelo balanço hídrico negativo, resultante das precipitações médias anuais inferiores a 800
mm, insolação média de 2800 h ano -1, temperaturas médias anuais de 23º a 27º C,
evaporação de 2.000 mm ano e umidade relativa do ar média em torno de 50%” (MOURA
et al., 2007, p. 37). (Figura 3)

Figura 6 - Espaço geográfico do Semiárido brasileiro. Fonte: Medeiros (2012, p. 29).
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Em meio a toda a sua complexidade geomorfológica e socioambiental, o
Semiárido brasileiro é a “área semiárida mais povoada do mundo e, em função das
adversidades climáticas, associadas a outros fatores históricos, geográficos e políticos,
que remontam centenas de anos, abriga a parcela mais pobre da população brasileira, com
ocorrência de graves problemas sociais (MOURA et al., 2007, p. 38), tais como condições
de moradias insalubres, desemprego, alto índice de mortalidade infantil etc.
É possível começar a entender e responder a questão acima explicitada, a partir
do que Irons (1979, pesquisador em sociobiologia afirma: “Seres humanos usam seu
ambiente e se comportam de forma que, dadas as características específicas dos ambientes
nos quais se encontram, maximizem seu desempenho inclusivo; e (...) o que é observado
como cultura e como estrutura social é o resultado desse processo (p. 258; In:
KORMONDY; BROWN, 2002, p. 412).
No contexto climático do Semiárido, apontado como um dos menos conhecido,
mais complexo e vulnerável bioma brasileiro e da América do Sul (Figura 2), o clima do
Semiárido brasileiro “é pouco diversificado, mesmo considerando a sua grande extensão
territorial” (MOURA et al, 2007, 39). A autora (Ibidem) também ressalta que “os aspectos
de relevo definem alguns locais com maiores altitudes, e, consequentemente, microclimas
específicos, além disso, a proximidade com o oceano, em alguns locais, resulta na
influência das frentes frias e maiores índices pluviométricos”, resultando no mosaico
vegetacional característico da região.
O clima do NE sofre uma “marcante variabilidade interanual da pluviometria”
(Figura 4) condicionando os eventos de “secas” (redução do índice total pluviométrico
sazonal no período de chuvas), variabilidade essa que, segundo Moura et al. (2007, p. 39),
está “associada a variações de padrões de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) sobre
os oceanos tropicais, os quais afetam a posição e a intensidade da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico” (HASTENRATH, 1984; citado por
NOBRE; MELO, 2001, In: MOURA et al., 2007, 39).
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Figura 7 - Climatologia da precipitação anual da Região Nordeste do Brasil. Fonte: Moura et al.,
2007, pp. 40 – 41.

Na Figura 4A é evidenciado a diminuição do índice pluviométrico à medida que
que se vai adentrando para a região semiárida, “passando pela zona Agreste e se dirigindo
para o Sertão”, chegando aos valores médios anuais inferiores a 500 mm. No que se refere
ao predomínio das chuvas no Semiárido (Figura 4B), Moura et al.(2007), destaca que
entre os meses de dezembro e abril, em quase toda a região semiárida.
Nas regiões que compreendem o sul do Piauí, e o extremo-oeste de
Pernambuco, a estação chuvosa tem início nos meses de novembro e
dezembro. (...) Do ponto de vista meteorológico uma condição de seca,
definida por Magalhães; Glantz (1992), é caracterizada por acentuada
redução dos totais pluviométricos anuais; enquanto que uma “grande
seca” ocorre quando os totais anuais de chuvas não atingem 50% das
normais climatológicas para uma fração significativa, em torno da
metade da área semi-árida do Nordeste. No entanto, mesmo em anos
nos quais os totais pluviométricos são próximo à média histórica, a
distribuição temporal das chuvas durante a estação chuvosa pode afetar
substancialmente os recursos hídricos, a agricultura e a pecuária. (p. (39
– 41)

Nessa configuração climatológica, o bioma caatinga, se estende entre 3-17°S e 3545°W, correspondendo a um total de 8% do território brasileiro (Figura 3), envolvendo
nove estados (oito estados nordestinos: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
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Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe; e um estado do sudeste: Minas Gerais), ocupando
uma área de aproximadamente 900.000 km2, o que, segundo Giulietti (2006, et all, p. 15),
corresponde ao território da Península Ibérica, incluindo a Espanha e Portugal.

Figura 8 - Localização das Caatingas na América do Sul. Fonte: LEAL, et al. (2003, p. 4).

Para a autora, além da grande extensão territorial que caracteriza o semiárido, a
complexidade do clima da região Nordeste, única no mundo, também é um elemento que
potencializa o aguçamento do olhar para esse bioma.
This is due not only to the size of the huge land mass involved, and this
its diverse physiography, but also to the conjunction on two major
weather systems, provided by the NE and SE trade winds, which create
an enormous diversity and instability in rainfall patterns.17 (Ibidem)

A diversidade na distribuição de chuvas existente no bioma caatinga se caracteriza
pelo clima quente e semiárido, com pouca incidência de chuvas (menos de 1000 mm por
ano), de forma sazonal, em um período que vai de três a cinco meses no ano. Essa
sazonalidade, caracterizada pela deficiência hídrica (combinação de elevada

17

Isto é devido não só por causa do tamanho da enorme massa de terra envolvidos, e de sua fisiografia
diversificada, mas também em decorrência do conjunto de dois grandes sistemas meteorológicos,
fornecidos pelos ventos alísios do NE e SE, que criam uma enorme diversidade e a instabilidade no padrão
das chuvas. (Tradução livre - JBL)
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evapotranspiração potencial [1500-2000 mm.ano-1] com precipitações baixas [300-1000
mm.ano-1]) durante uma grande parte do ano e a irregularidade temporal na distribuição
das chuvas são os principais fatores que determinam a existência da Caatinga (QUEIROZ,
2009, p. 2).
No que se refere ao significado do termo Caatinga, Queiróz (2009) ressalta alguns
aspectos que são fundamentais, no sentido de que esse bioma, ainda não reconhecido
enquanto patrimônio natural, não seja confundido com o conceito de semiárido, confusão
essa em que o “termo Caatinga é usado para designar uma região e o termo Semiárido o
é para um tipo de vegetação”, e revela todo desconhecimento sobre as características
desse bioma, que é passado, infelizmente, para a população em geral. Na tentativa de
corrigir essa distorção, o autor destaca que
O Semiárido corresponde à região do Nordeste do Brasil e norte de
Minas Gerais incluída em um polígono delimitado pela isoieta de
1000mm.ano1 de precipitação pluvial média. Essa delimitação coincide
com a adotada pelo governo brasileiro para a região do “polígono das
secas”. Assim, o termo semi- árido pode ter uma conotação geográfica,
a região onde predomina o clima Semiárido, ou política, coincidindo,
nesse caso, com o polígono das secas.
Os limites externos da Caatinga podem ser considerados como
coincidentes com os da região semi-árida mas é importante ressaltar que
dentro desses limites há ambientes mais úmidos com vegetação
diferente da Caatinga tanto em fisionomia quanto em composição
florística. (p. 3)

Ainda contribuindo para a correção do uso de conceitos que contribuem para a
invisibilidade da Caatinga enquanto lócus de estudos científicos, não se pode esquecer o
uso do termo sertão como sinônimo de Caatinga. Nesse aspecto, Queiróz (ibidem) destaca
Alguns autores chegaram a usar este termo para designar a vegetação
das áreas mais secas no bioma caatinga (Vasconcelos-Sobrinho 1941,
Andrade-Lima 1954). No entanto, sertão é uma palavra que tem sido
usada com diferentes significados, sendo o mais comum deles o que
designa o interior inóspito do Brasil. Isso é exemplarmente ilustrado
pelo grande escritor Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas ao
dizer que “O sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o
Chapadão, lá acolá é a Caatinga.” Assim, o uso de sertão para se referir
à Caatinga como um todo ou a parte dela é mais aceitável de um ponto
de vista literário ou cultural mas deve ser evitado de um ponto de vista
científico pois introduz mais imprecisão na nomenclatura
fitogeográfica. (p. 3)
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É importante reconhecer a Caatinga, tomando como referência o seu nome a partir
de sua origem em Tupi-Guarani18 que significa “floresta branca”, que corresponde ao
aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas caem (Albuquerque; Bandeira
1995, In: LEAL, et al. 2003, p. 3) e os “troncos brancos e brilhosos das árvores e arbustos
permanecem na paisagem seca”. Leal (ibidem) nos lembra que “Martius se refere às
Caatingas como Hamadryades ou pelas frases descritivas “silva horrida” (floresta feia)
ou “silva aestu aphylla” (a floresta sem folhas no verão), destacando o “costume local de
tratar a estação chuvosa das Caatingas como inverno, apesar de, na verdade, este período
coincidir com o solstício de verão”.
Sendo a Caatinga uma expressão vegetacional, sua composição e estrutura estão
relacionados à constituição geológica e geomorfológica nas quais se localizam (Figura
6). Nesse aspecto PRADO (2003, p. 6-7. In: LEAL, et al. 2003) destaca que:

No nordeste do Brasil a maior parte das Caatingas é localizada nas
depressões interplanálticas (Ab’Sáber 1974), porém, há algumas
exceções, tais como a chapada baixa do raso da Catarina (Bahia), a faixa
da Borborema na Paraíba, ou o platô Apodi no Rio Grande do Norte,
onde a vegetação de Caatinga é encontrada não apenas nas depressões,
mas também nos planaltos (Andrade-Lima 1981). No geral, esta
província estende-se ao longo de pediplanos ondulados (Andrade &
Lins 1965), expostos a partir de sedimentos do Cretáceo ou Terciário
que cobriam o escudo brasileiro basal do pré-cambriano (Cole 1960).
Um grande processo de pediplanação ocorreu durante o Terciário
superior e Quaternário inferior (Ab’Sáber 1974) para descobrir as
superfícies atuais de rochas cristalinas do Pré-Cambriano (gnaisses,
granitos e xistos), deixando apenas vestígios isolados das superfícies
mais jovens por toda a parte das Caatingas. Estes remanescentes são
caracterizados como inselbergs (tais como os de Quixadá - Ceará, e
Patos - Paraíba), serras ou chapadas, em ordem de erosão decrescente.
Desta forma, as chapadas ainda apresentam características completas
das superfícies sedimentares de arenito originais do Terciário, enquanto
que as serras indicam um estágio mais avançado do processo de
pediplanação e os inselbergs são os últimos remanescentes a serem
erodidos. No geral, a vegetação varia do mesmo jeito, com vegetação
de cerrado no topo dos tabuleiros, tais como a chapada do Araripe e os
tabuleiros costeiros, florestas úmidas perenifólias ou semidecíduas nos
topos das serras (tais como os brejos de Pernambuco (ver AndradeLima, 1964a, Andrade & Lins 1964, Ferraz et al. 1998), e florestas secas
ou formações de Caatinga arbórea nas encostas e nos inselbergs (...).
18

A etimologia Tupi-Guarani consiste das partículas ca’a, planta ou floresta; tî, branco (derivado de morotî,
branco); e o sufixo ’ngá (de angá), que lembra, perto de (Peralta & Osuna, 1952). Assim, “a floresta
esbranquiçada” (LEAL, et al, 2003, p. 3)
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Há algumas áreas sedimentares dentro das Caatingas, tais como as áreas
costeiras e a bacia do rio Mossoró no Rio Grande do Norte (AndradeLima 1964b) e o raso da Catarina bem como as regiões sob influência
do rio São Francisco na Bahia.

Figura 9 - Relação entre a vegetação e a geomorfologia no nordeste do Brasil (redesenhado de
Cole 1960). (1) floresta de Caatinga nas encostas de serras; (2) cerrados na superfície “SulAmericana”; (3) floresta de Caatinga ou floresta seca em encostas; (4) Caatinga arbustiva na
superfície Paraguaçu; (5) floresta tropical recobrindo área exposta na zona costeira; (6) cerrado
nos tabuleiros costeiros; (7) cerrado em remanescentes da superfície das Velhas e (8) florestas de
galeria. Fonte: PRADO (2003, p. 7. In: LEAL, et al. 2003).

Em consequência de sua origem geomorfológica, os solos da Caatinga são
pedregosos e rasos, com a “rocha-mãe escassamente decomposta a profundidades exíguas
e muitos afloramentos de rochas maciças” (TRICART 1961; AB’SÁBER 1974, In.
PRADO, 2003), cujo
“processo de pediplanação seguindo dois tipos principais de processos
erosivos: (...) resulta em areias abundantes levadas pelas águas
correntes dos sedimentos, modelando as planícies inclinadas típicas da
topografia do Semiárido do nordeste do Brasil; e esfoliação métrica,
cerca de um metro de profundidade e explorando fissuras paralelas à
superfície, produz grandes rochas encontradas nas bases dos inselbergs
e montes cristalinos. (TRICART, 1961, Ibidem)

No contexto da estrutura geológica apresentada, a relação entre o clima Semiárido,
com um índice pluviométrico sazonal, é condição sine qua non para a expressividade
vegetacional da Caatinga. Desse modo Tricart (1961), assegura que
a ação morfogenética da água corrente apresenta três formas principais:
a) em serras cristalinas com rochas nuas abundantes: existe uma
drenagem rápida e imediata da água da chuva, com poucos efeitos
mecânicos, porém, apresentando, na sua maior parte, corrosão química;

79

b) drenagem difusa ao longo dos sedimentos: a água corrente transporta
as partículas mais finas (argila, silte, areia fina) e deixa para trás areia
grossa, cascalho e pedras caracterizando as extensas plataformas de
detritos; c) concentração de fluxos descendentes de águas correntes das
planícies inclinadas: onde se unem para cortar pequenos vales com
drenagem temporária. (PRADO, 2003, p. 9).

Ainda relacionando os aspectos geomorfológicos e o clima Semiárido da região
onde a Caatinga se expressa, Ab’Saber (1974) destaca que
a hidrografia da região consiste em cursos de água intermitentes
sazonais com drenagem exorréica; nos anos mais secos, os rios nas
áreas afetadas se tornam esporádicos ou efêmeros. Tais rios fluem
durante a estação chuvosa, mas logo após desaparecem gradualmente.
Durante esta fase terminal anual, os rios parecem receber um resíduo
alimentar de um lençol freático cheio. Uma inversão hidrológica ocorre
tão logo as chuvas cessem, sendo responsável pelo desaparecimento dos
cursos de água: os rios retroalimentam os lençóis freáticos e
permanecem secos até a próxima estação chuvosa. (In: PRADO, 2003,
p. 9)

O conhecimento da diversidade geomorfológica existente na região semi-árida
brasileira, associada à ameaça sofrida pela Caatinga, em virtude das centenas de anos de
uso inadequado e insustentável dos solos e recursos naturais, e à negligência científica,
governamental e não-governamental em relação a esse bioma, exigem uma melhor
compreensão de como a biodiversidade está distribuída na Caatinga, de modo que
estratégias para sua conservação sejam traçadas. Nessa perspectiva, no ano de 2000, na
cidade de Petrolina – PE, foi organizado o Seminário de Planejamento Ecorregional da
Caatinga, que teve como objetivo principal definir as ecorregiões19 existentes no bioma
caatinga, o que contribuirá para a ampliação do conhecimento da organização e
conservação da sua biodiversidade (VELLOSO et all, 2002, p. 2).
Apesar das características geomorfológicas e climática do bioma caatinga, sua
diversidade de ambientes surpreende, traduzidos em um
mosaico de tipos de vegetação, em geral caducifólia, xerófila e, por
vezes, espinhosa, variando com o mosaico de solos e a disponibilidades
de água. A vegetação considerada mais típica de Caatinga encontra-se
19
Unidade relativamente grande de terra e água delineada pelos fatores bióticos e abióticos que regulam a
estrutura e função das comunidades naturais que lá se encontram. É portanto um grande bloco geográfico
que engloba diversos sistemas biológicos, que podem ser diversos entre si, mas que se diferenciam de outros
por possuírem grandes processos bióticos (ex.: padrões de distribuição de taxa) e abióticos (ex.: clima,
história geomorfológica) que os conectam de alguma maneira. As fronteiras entre ecorregiões
correspondem a lugares onde fatores controlados mudam significativamente, por exemplo, padrões de
precipitação, altitude ou relevo. Em geral, diversos fatores controladores sofrem alterações significativas
nessas zonas de fronteira (BAILEY, 1998, In: VELLOSO et all, 2002, p. 3).

80

nas depressões sertanejas: uma ao norte e outra ao sul do bioma,
separadas por uma série de serras que constituem uma barreira
geográfica para diversas espécies. Mas os diferentes tipos de Caatinga
estendem-se também por regiões altas e de relevo variado, e incluem a
Caatinga arbustiva a arbórea, a mata seca e a mata úmida, o carrasco e
as formações abertas com domínio de cactáceas e bromeliáceas, entre
outros. (VELLOSO, et all, 2002, p. 7)

Em meio a sua diversidade vegetacional, objetivando melhor condição de estudos,
o bioma caatinga está, portanto, subdivido em oito ecorregiões (Figura 7): 1. Complexo
de Campo Maior; 2. Complexo Ibiapaba – Araripe; 3. Depressão Sertaneja Setentrional;
Planalto da Borborema; 5. Depressão Sertaneja Meridional; 6. Dunas de São Francisco;
7. Complexo da Chapada Diamantina; e 8. Raso da Catarina (ibidem); abrangendo todo
o semiárido, o que pode proporcionar um olhar mais aguçado nas condições de
conservação ou ações antrópicas que contribuem de forma agressiva para a degradação
do bioma.
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Figura 10 - Mapa das Ecorregiões do bioma caatinga. Fonte: Velloso, et all, (2002, p. 11).

A ecorregião onde as Comunidades Quilombolas Viração e Siriquinha (lócus da
pesquisa cujo produto se traduz nessa tese) tem assente, é a Ecorregião Raso da Catarina
(Figura 8). Desse modo, o foco do nosso “olhar” estará voltado para essa ecorregião, sem
que isso traduza um menor interesse em relação às outras, possuindo a compreensão de
que nenhuma ecorregião está totalmente isolada uma das outras, havendo portanto um
entrelaçamento em rede, tanto no que se refere ao clima, quanto aos animais e vegetais
que por elas transversam, incluindo a espécie humana.
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Ecorregião Raso da Catarina
Figura 11 - Mapa da ecorregião Raso da Catarina (destaque feito pela autora da tese, JBL/2015).
Fonte: Velloso, et all, (2002, p. 33)

A ecorregião Raso da Catarina se estende, territorialmente, por 30.800 km2, no
sentido N-S, na parte centro-leste do bioma, cujos limites respeitam os limites naturais
geomorfológicos da bacia sedimentar: norte, oeste e leste limita com a Depressão
Sertaneja Meridional; uma ponta nordeste limita com o Planalto da Borborema; e a parte
sul com o Recôncavo Baiano, na Zona da Mata. Caracteriza-se quanto ao tipo de solo,
como muito arenoso, profundo e pouco fértil; quanto ao relevo, é plano, apresentando
canyons na parte oeste (formados por afloramentos de arenito), predominando os solos
de areia (profundos, excessivamente drenados, ácidos e de fertilidade baixa), e latossolos
(profundos, bem drenados, ácidos e de fertilidade baixa) na parte sul (BA), na parte norte
(PE) predominam as areias; quanto a altitude varia de 400 a 600 m na parte sul da
ecorregião (BA), e de 350 a 700 m na parte norte (bacia do Jatobá – PE (VELLOSO et
all, 2002, p. 33). Outra característica destacada por Velloso et all (ibidem) é em relação
ao clima: “é semiárido, bastante quente e seco, com precipitação média de 650 mm/ano
na parte sul (BA) e período chuvoso de dezembro a julho. Na parte norte (PE), mais seca,
a média é de 450 mm/ano, e o período chuvoso vai de janeiro a abril”. No que se refere a
existência de água de superfície, é quase nula, exceto nas áreas dos canyons.
Em relação à sua expressão vegetacional de caatinga, cujo solo é bastante arenoso,
a predominância vegetativa é arbustiva, muito densa e pouco espinhosa, com uma
biodiversidade ímpar, cujos exemplares taxonômicos típicos são destacados por Velloso
et all (ibidem) e exemplificados quanto a
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flora, espécies características, provavelmente endêmicas: Copaifera
matii Hayne in Arzn. (Leguminosae), Simaba blanchetii Turez.
(Simaroubaceae), Pavonia glazioviana Guerke (Malvaceae), Dioclea
lasiophylla Benth. (Leguminosae), Mimosa lewisii Barneby
(Leguminosae), Barnebya herleyi Anderson (Malpighiaceae), muitas
espéceis de Cactaceae dos gêneros Melocactus e Pilosocereus; quanto
a fauna, são encontradas aves (Ararinha azul de Lear – Anodorhynchus
leari), répteis (Amphisbaena arenaria, Tropidurus cocorobensis),
mamífero (Dasiprocta sp. Nov.). (p. 34)

A ecorregião Raso da Catarina, demograficamente, é considerada de baixa
densidade, como consequência da “pequena disponibilidade de água de superfície”,
originando em uma “área contínua razoavelmente preservada (aproximadamente 60-70%
da área está em boas condições)”, destacando-se em relação a essa preservação a parte
central da região (norte da Bahia), região onde estão localizadas comunidades
quilombolas, entre elas as Comunidades Quilombolas de Viração e Siriquinha, lócus da
investigação da presente tese. Entretanto Velloso et all (ibidem) ressalta que “há corte
seletivo de madeira (árvores mais altas), e a hidrelétrica Paulo Afonso está no limite da
ecorregião”, bem como, “há também a construção de várias estradas novas e estímulo ao
turismo”, aspectos esses que devem ser trabalhados de modo a não se tornarem agentes
perigosos para a continuação da preservação ambiental da ecorregião.

3.2.1

Biodiversidade da Caatinga, adaptabilidade e diagnóstico sociodemográfico:
contextos e relações bio-socioambientais.

Em meio a toda a sua diversidade e complexidade no que se refere à sua
fitogeologia, mesmo sendo um bioma seriamente ameaçado em virtude das ações
antrópicas20 em todas as ecorregiões, a Caatinga vem sendo alvo, cada vez mais, do

20

Derrubada de vegetação nativa para a criação de gado bovino, passando pelo plantio de café e retirada
de lenha para olaria (Ecorregião do Campo Maior); plantação de café, pecuária, pedreiras, e retirada de
madeira para lenha e carvão (Ecorregião Complexo Ibiapaba-Araripe); pecuária e agricultura extensiva,
mineração (Ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional,); agricultura e pecuária intensivas, minifúndios e
atividades de extrativismo (Ecorregião Planalto da Borborema); pecuária, agricultura de irrigação ao longo
do rio São Francisco e produção de carvão (Ecorregião Depressão Sertaneja Meridional); agricultura,
pecuária e extração de lenha (Ecorregião Dunas do São Francisco); agricultura de café nas áreas planas,
pecuária, lavras, pedreiras, turismo e extrativismo de espécies ornamentais, como a orquídea (Ecorregião
Complexo da Chapada Diamantina); e por fim, corte seletivo de madeira em árvores mais altas, hidrelétrica
de Paulo Afonso e a construção de estradas (Ecorregião do Raso da Catarina) (VELLOSO et all, 2002, p.
13-34)
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interesse por parte da comunidade científica, resultando em investigações que tem
desvelado toda a sua biodiversidade.
Especificamente na ecorregião de interesse desse estudo, foi criado a Unidade de
Conservação – UC denominada Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Branca / Raso
da Catarina, com cerca de 67.237 ha, localizada no município de Jeremoabo, no nordeste
da Bahia, mediante o Decreto Estadual Nº 7972/2001, “totalmente inserida no chamado
“polígono das secas”, delimitada pelas coordenadas 09°53’15.5” a 09°44’34.6” S e
38°49’36,1” a 38°52’20.4” W, estando limitada ao sul pelo rio Vaza-Barris e ao norte
pela Estação Ecológica Raso da Catarina” (SZABO et all., 2007),
visando preservar a vegetação da Caatinga assegurando a diversidade
genética da fauna nativa e seus processos evolutivos naturais, em
especial a avifauna migratória; disciplinar o uso e ocupação do solo;
possibilitar a formação de um corredor ecológico; e promover o
desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com o limite
aceitável de câmbio do ecossistema. (CONCEIÇÃO et. Al., 2007, p.
48).

A subdivisão do bioma caatinga em ecorregiões, bem como a criação de UCs,
como é o caso da APA Serra Branca / Raso da Catarina, são preciosos indicadores do
envolvimento da comunidade científica e do governo nas questões que dizem respeito ao
bioma. Ações como essas contribuem de forma significativa para a busca de soluções em
relação aos problemas que dizem respeito à preservação da vida (fauna e flora), a
conservação dos recursos naturais, e na relação que vise construção de ações sustentáveis
por parte da população humana que está inserida no bioma, tanto nas cidades sedes,
quanto nas comunidades rurais e tradicionais (quilombolas, indígenas, fundo de pasto, e
pescadores).
A riqueza da flora da Caatinga tem chamado a atenção da comunidade científica
de um modo geral, e em especial de biólogos, a partir de estudos realizados por Dárdano
de Andrade-Lima21 desde a década de 50 do século passado, destacando, segundo
Giulietti et al., (2003, p. 49) “exemplos fascinantes das adaptações das plantas aos hábitats
semiáridos”, destacando a Caatinga “por conter uma grande diversidade de espécies
vegetais, muitas das quais endêmicas ao bioma, e outras que podem exemplificar relações
21

(1919 – 1981) Nascido em João Pessoa-PB, formado em Agronomia pela UFRPE, pós-graduado (Master
of Science) em Botânica Florestal no "New York State College of Foresty", EUA; Publicou: Estudos
Fitogeográficos de Pernambuco (1957), A Fitogeografia do Brasil (1963), Bromeliaceae de Pernambuco
(1964), Vegetation of Brazil (1966), Cactaceae de Pernambuco (1966), etc. Fonte: http://www.urca.br/
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biogeográficas que ajudam a esclarecer a dinâmica histórica vegetacional da própria
Caatinga e de todo o leste da América do Sul”. Nesse aspecto a autora destaca o trabalho
de vários pesquisadores realizados nos últimos anos, coletando e identificando várias
especeis endêmicas da Caatinga (Figura 9), os quais só reforçam a existência da
inigualável riqueza natural desse bioma tão desprestigiado:
A lista mais ampla de espécies de angiospermas endêmicas da Caatinga
havia sido elaborada por Prado (1991), que relacionou 12 gêneros e 183
espécies endêmicas, e demonstrou as fortes relações florísticas
existentes entre esse bioma e outros tipos vegetacionais da América do
Sul, especialmente os das áreas periféricas do Chaco, no Paraguai,
Bolívia e noroeste da Argentina. Harley (1996), analisando a flora
herbácea das Caatingas, mencionou sete gêneros endêmicos, parte deles
ligados às áreas próximas a lagoas temporárias; (...) Giulietti et al.
(2002) listaram para o bioma, 18 gêneros e 318 espécies endêmicas,
pertencentes a 42 famílias, incluindo tanto plantas de áreas arenosas
como rochosas; a família com maior número de espécies endêmicas
(80) é a Leguminosae, que é também o grupo mais bem representado
nas Caatingas (Queiroz 2002); outra família com grande número de
espécies endêmicas (41) é a Cactaceae, que tem sido muito estudada
por Taylor & Zappi (2002); (...) outras famílias destacam-se pelo
número de gêneros endêmicos: Scrophulariaceae (3); Malpighiaceae
(2); Compositae (2); dentre os gêneros da família Scrophulariaceae,
Anamaria e Dizygostemonsão exclusivos das margens de lagoas
temporárias do oeste de Pernambuco e limite com Piauí e Bahia, e
Ameroglossum foi descrito em 2000, sendo restrito aos vãos dos blocos
de granito da região de Bonito, PE, e também da Paraíba (Castro et al.
2002); a família Malpighiacae inclui os gêneros monotípicos Barnebya
e Macvaughia, o primeiro ocorrendo principalmente no Raso da
Catarina e o segundo recoletado pela equipe da Associação Plantas do
Nordeste – APNE – no mesmo local do material-tipo (Filadélfia, BA).
A realização de novas coletas na região Nordeste e o estudo e
identificação dos espécimes já depositados nos herbários da região,
levarão, com certeza, à detecção de novos táxons endêmicos. Deve-se,
também, enfatizar a recoleta de táxons endêmicos restritos, como por
exemplo, o gênero Haptocarpum (Capparaceae), só conhecido do
material-tipo coletado nas redondezas de Maracás (BA).

O mosaico vegetacional apresentado pelo bioma caatinga, determina a riqueza da
sua fauna, caracterizando o bioma como um dos mais ricos, considerado muito importante
do ponto de vista biológico por apresentar fauna e flora únicas, formadas por uma vasta
biodiversidade e rica em recursos genéticos. Estima-se que pelo menos 932 espécies
vegetais já foram registradas, das quais 380 são encontradas exclusivamente na região.
No combate ao desmatamento ilegal, agentes ambientais identificam e embargam áreas
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que são desmatadas ilegalmente, na tentativa de coibir a exploração irregular da vegetação
nativa no bioma caatinga (IBAMA, 2015).

Figura 12 - Flowers of Leguminosae, the most diverse plant family in the Brazilian Semi-arid:
Senna pendula (top left), Calliandra macrocalyx (top right), Cratylia sp. nov. (bottom left); an
open legume of Dioclea marginata (bottom right) [Photos by L.P. Queiroz] (Fonte: QUEIRÓZ et
all, 2006, P. 45).

Ações em defesa da conservação vegetacional da Caatinga contribuem para a
preservação da diversidade faunística do bioma, a qual, segundo Garda (2013, p. 18) é
bem servida em uma variedade de espécies em todas as classes vertebratas (mamíferos:
156; aves: 510; répteis: 119; anfíbios: 40; e peixes 240), ao mesmo tempo em que também
chama a tenção para o “grande número relativo de endemismo” do bioma (peixes: 57%;
lagartos: 37%; anfíbios: 12%; mamíferos: 8%; e aves: 7%), o que para o autor, “indica
evolução independente” numa clara evolução adaptativa às características ímpares do
bioma, o que lhes permite uma intensa distribuição geográfica, como por exemplo das
espéceis de lagarto Phyllopezus policaris e Cnemidophorus ocellifer (Figuras 10 e 11).
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Figura 13 - Phyllopezus policaris (lagarto). Fonte: GARDA, 2013.

Figura 14 - Cnemidophorus ocellifer (lagarto). Fonte: GARDA, 2013.

Uma outra questão que é necessário enfatizar em relação ao índice de ocorrência
em uma região de uma espécie animal, está relacionada à sua estrutura vegetacional,
principalmente no que se refere às aves. Considerando que as aves constituem a maior
incidência de animais na Caatinga, 510 espécies, segundo GARDA (2013), ao mesmo
tempo as ações que mais tem se destacado no que diz respeito à precariedade no estado
de conservação do bioma, estão relacionadas com o desmatamento para a pecuária ou
agricultura intensiva, bem como para o fabrico de carvão, resultando na diminuição de
algumas espécies de aves nessas áreas. Corroborando com essa questão, Kaminski et al.
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(2013), destacam as espécies vegetacionais que têm uma íntima relação com a
distribuição geográfica da espécie Xiphocolaptes falcirostris falcirostris (arapaçu-donordeste), considerada endêmica da Caatinga, (Figura 12). São elas:
S. brasiliensis (braúnas), M. urundeuva (aroeiras) e A. colubrina
(angico) e poucos exemplares de Amburana ceaensis (umburana-decheiro; Fabaceae); (...) Spondias tuberosa (umbuzeiro; Anacardiaceae),
Bursera leptophloeos (umburana-de-cambão;Burseraceae), Sapium sp.
(leiteiro; Euphorbiaceae) e Poincianella pyramidalis (catingueira;
Fabaceae), esta última ocorrendo em maior densidade. O solo é
recoberto por Croton spp. (marmeleiro), Neogla ziovia variegata
(caruá; Bromeliaceae) e Bromelia lacinosa (macambira;
Bromeliaceae).

Figura 15 - A) Indivíduo de Xiphocolaptes falcirostris falcirostris visualizado na localidade de
Samambaia, município de Custódia, PE (Foto: Jean Júnior Barcik). B) Localidades de ocorrência
de Xiphocolaptes falcirostris falcirostris no nordeste do Brasil. Triângulos representam as novas
localidades. Pontos representam locais mencionados na literatura. As áreas de coloração vermelha
referem-se a locais onde a espécie está provavelmente extinta. Os números referem-se as
bibliografias utilizadas: 1 – Silva & Oren 1997; 2 – Nascimento et al. 2005; 3 – Olmos & Albano
2005; 4 – Straube & Piacentini 2008; 5 – Santos et al. 2010; 6 – Olmos & Albano 2012; 7 –
Silveira & Santos 2012; 8 Santos et al. 2012; 9 – Araujo & Mariano 2012. Fonte: Kaminski et al.
(2013).

Além da relação direta com a diversidade de animais nos mais diversos biomas,
as plantas também possuem a condição de adaptabilidade inerente aos seres vivos,
condição essa que os permite realizar seu ciclo vital nas mais difíceis condições
ambientais. Assim, as plantas características do semiárido utilizam “artifícios”, como por
exemplo a estivação22, entre outros, durante o período das secas, mas que permitem
responder rapidamente às chuvas sazonais; (...)reproduzir-se durante
breves períodos de chuva; (...) perda de folhas durante a estação seca a
fim de conservar a água; extenso crescimento radicular subterrâneo, ou
22

Estado de letargia que ocorrem em plantas e animais de pequeno porte para se protegerem da desidratação
comum em regiões áridas ou semiáridas (MORAN, 2010, p. 246).
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raízes profundas atingindo o lençol freático, e alcançando outros
nutrientes do solo profundo; (...) reduzir a perda de água pelas folhas
em virtude da cobertura cerosa das mesmas (refletem o calor mantendose mais frescas), da presença de pelos (diminui o fluxo de ar seco
próximo aos estômatos, onde ocorre a troca de dióxido de carbono e
oxigênio, durante a fotossíntese), ou do ângulo das disposições das
folhas no caule (minimizar a área folhosa durante as horas mais quentes
do dia); armazenamento considerável de quantidade de água em seus
pecíolos e folhas carnosos. A umidade, textura e nutrientes disponíveis
no solo possuem estreita relação com a estrutura e padrão da vegetação
(...); lidam com as ocorrências intermitentes (pancadas de chuva, por
exemplo) que caracterizam tais áreas, (...) determina dinâmicas
populacionais, interação entre espécies e processos ecossistêmicos
(CHENG et al.,2006; ARNDT et al., 2004; MCCULLEY et al., 2004;
SCHENK. JACKSON, 2002; X. LI et al., 2004; SCHWINNING;
SALA, 2004, In: MORAN, 2010, p. 246)

Do mesmo modo que as plantas (Figura 13), os animais também desenvolveram
ao longo de sua evolução, estruturas e comportamentos adaptativos que os permitem viver
em condições ambientais extremas, que alguns tipos de clima exigem, como por exemplo
em clima árido e semiárido, como é o caso do bioma caatinga. Entre essas condições
adaptativas, Moran (2010) destaca a presença de
ritmos biológicos que reduzem o potencial de perda de água; adaptações
fisiológicas especiais (tamanho, por exemplo) ou ajustes
comportamentais (inatividade e hábitos migratórios, por exemplo),
aumentam suas chances de sobrevivência (...). A maioria das espécies
tem hábitos noturnos e passa a maior parte do dia abrigada em buracos,
em pedras, ou outros esconderijos. Aquelas que são ativas durante o dia
abrigam-se quando a temperatura chega a 50° C. (...) alguns animais
dependem da estivação para sobreviverem (retenção de água e
diminuição do metabolismo); fertilidade sincronizada com o início das
chuvas; pelos ásperos e crespo (PLUMMER, 2004; DEAN, 2004;
CLAUDSLEY-THOMPSON, 1977; MERKT; TAYLOR, 1994;
STOREY, 2002, In; MORAN, 2010, p. 246-248).

Todas essas condições adaptativas nos permitem antever toda a beleza escondida
na Caatinga, bem como toda a “sabedoria” com que a natureza se apresenta nos mais
diversos ecossistemas da Terra.
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Figura 16 - Níveis de adaptação de plantas de regiões áridas e semiáridas. Fonte: Moran, 2010,
p. 247.

Nesse “cenário” natural, tão complexo e cheio de contradições, a espécie
humana se adapta e enfrenta as condições ambientais às quais estão inseridas. Nesse
aspecto, Moran (2010, p. 21) destaca que em todo o mundo os “efeitos climáticos e a
perda da biodiversidade decorrente do desmatamento e do desenvolvimento econômico
ameaçam eliminar todo um banco genético acumulado, forçando os limites estruturais e
funcionais da biosfera em escala global”, destacando a necessidade de se buscar meios
para distinguir os efeitos causados pela ação antrópica e a variabilidade natural do clima
ao longo do tempo, se fazendo necessário “compreender a fundo as alterações do nosso
ambiente, suas consequências para as populações humanas e a escala e intensidade das
adaptações necessárias para que tais populações se adaptem ou mitiguem esses efeitos”
(Ibidem).
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As populações tradicionais, nesse aspecto, se constituem de elementos culturais,
elaborados ao longo do tempo em sua relação com o ambiente natural, que as colocam
em uma situação menos desfavorável, em relação às alterações ambientais e condições de
forte estresse bio-sócioambiental, o que pode ser traduzido como plasticidade ecológica,
considerando “todos os organismos como partes de sistemas ecológicos e sujeitos ás
mesmas leis físicas” (MORGAN, 2010, p. 22), inclusive o ser humano, que se caracteriza
por ser uma “espécie generalista, capaz de se ajustar a novas situações por meio de meios
fisiológicos e socioculturais, e que, por esses meios, também transforma o ambiente”
(Ibidem).
Um outro aspecto que é necessário uma reflexão, é em relação à forma como a
importância da preservação da biodiversidade tem sido discutida e valorizada, no que se
refere à “utilização de mecanismos que permitam contabilizar as necessidades de espaço
e das diferentes atividades econômicas que se devem desenvolver em um lugar, exigindo
também a conservação dos espaços naturais” (BOADA; TOLEDO, 2003, p. 58).
Ao mesmo tempo, Leff (2010) alerta para o fato de que, apesar de todo o
conhecimento que vem sendo elaborado acerca das questões ambientais e sua
complexidade, tem sido ignorado que
o ambiente está integrado por processos, tanto de ordem física como
social, dominados e excluídos pela racionalidade econômica
dominante: a natureza superexplorada e a degradação socioambiental,
a perda da diversidade biológica e cultural, a pobreza associada à
destruição do patrimônio de recursos dos povos e a dissolução de suas
identidades étnicas; a distribuição desigual dos custos ecológicos do
crescimento e a deterioração da qualidade de vida. Ao mesmo tempo o
ambiente emerge como um novo potencial produtivo, resultado de
articulação sinergética da produtividade ecológica, a inovação
tecnológica e a organização cultural. (p. 159)

Os elementos apresentados, desencadeiam processos reflexivos pertinentes ao
contexto dessa investigação, a qual se propõe imergir nos saberes de mulheres que
constituem duas comunidades tradicionais quilombolas, a partir de suas representações
sobre qualidade de vida no bioma caatinga.
Considerando, portanto, os aspectos até aqui pautados, não é possível dar
continuidade às argumentações teóricas aqui trazidas, sem que algumas questões sejam
pontuadas, enquanto essenciais para a análise/reflexão da temática no processo de
análises dos dados: i) considerando que a diversidade e complexidade da estrutura
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morfogeológica do bioma caatinga, é surpreendente como a vida manifesta-se nas mais
diversas formas, compondo assim um rico mosaico biogeológico; ii) as ações
insustentáveis, como a agricultura e pecuária intensiva/extensiva, bem como o
desmatamento, são a base econômica da região, indo na contramão das recomendações
da comunidade científica e ambientalistas; iii) apesar de ser um bioma considerado
inóspito, a caatinga brasileira é o bioma de regiões semiáridas com maior densidade
populacional.

3.2.2

Características sociodemográficas do semiárido brasileiro

A distribuição populacional brasileira, apesar de todos os problemas existentes,
sobre a efetivação de um nível de qualidade de vida equânime em todas as regiões, está
concentrada na zona leste do país, principalmente no litoral onde localizam-se o maior
número de cidades com um alto índice de concentração populacional, bem como nas
capitais dos estados brasileiros e em seu entorno. Essa situação evidencia-se a partir dos
resultados obtidos pelo IBGE através do censo de 2010 (Figura 14):
Um Brasil povoado no litoral e vazio no interior: é o que mostra o mapa
de Densidade Demográfica de 2010, uma imagem detalhada da
distribuição espacial da população brasileira no território nacional, a
partir dos resultados do Censo Demográfico 2010. Ele revela as
enormes diferenças encontradas nas formas de povoamento do país,
sendo um registro e um elemento fundamental para a discussão da
geografia atual e das estratégias futuras de apropriação e uso do
território brasileiro. Para sua elaboração, foram hierarquizadas 10
classes de densidades demográficas, permitindo-se identificar desde
setores de baixíssima densidade populacional (até 1 habitante/km²) até
aqueles de densidade mais elevada (100 hab/km² em diante). O mapa
utilizou a escala 1:5.000.000 (1 cm = a 50 km), que constitui a dimensão
de um mapa mural. (IBGE, 2010).

No que se refere ao espaço geográfico brasileiro do Semiárido identificado no
censo do IBGE-2010, além da densidade populacional, procurou-se pontuar as principais
características da população da região semiárida, sendo divulgada pelo Instituto Nacional
do Semiárido – INSA, que identifica as pessoas como sendo a verdadeira riqueza de uma
região, “procura enfocar, especificamente, a variável população quanto ao aspecto
quantitativo, situação de domicílio, sexo, cor e faixa etária” (MEDEIROS et al., 2012).
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Figura 17 - Mapa da Densidade demográfica no Brasil 2010. Fonte: IBGE, 2010.

Analisar a distribuição populacional no semiárido brasileiro, exige que tenhamos
dados comparativos entre o espaço geográfico que o semiárido ocupa nas duas regiões do
país nas quais estão inseridos: o nordeste (8 estados) e o sudeste (1 estado). Nesse sentido
Medeiros (2012) destaca:
Atualmente, a região Semiárida do Brasil contabiliza 1.135 municípios
distribuídos assimetricamente, no espaço geográfico de nove Unidades
da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais (Tabela 4.1). Considerando o
número total de municípios, o Estado do Rio Grande do Norte se
destaca por apresentar 88,02% de seus municípios inseridos na porção
semiárida, seguido do Ceará, com 81,52%, Paraíba 76,23%,
Pernambuco 65,95%, Bahia 63,79%, Piauí 57,14%, Sergipe 38,67%,
Alagoas 37,25% e Minas Gerais com 9,96% (Figura 4.1). Por sua vez,
dos 5.565 municípios que atualmente o País possui, 20,40% se
encontram na região semiárida. Considerando-se, no entanto, o número
de municípios das regiões Nordeste (1.794) e Sudeste (1.668) os
percentuais alcançam 58,53% e 5,10%, respectivamente. (p. 31)

O Nordeste possui 58,53% de seu território inserido no Semiárido, com 1.050
municípios, de um total de 1.794. O Sudeste, possui apenas 5,10% de seu território no
contexto do semiárido, com apenas 85 municípios, do total de 1.135. É esse o contexto
demográfico que o censo de 2010, realizado pelo IBGE encontrou, revelando que
a população residente no Semiárido brasileiro alcançou a marca de
22.598.318 habitantes em 2010, representando 11,85% da população
brasileira ou 42,57% da população nordestina ou, ainda 28,12% da
população residente na região Sudeste. Equiparando as populações das
regiões Norte e Centro-Oeste com a da região semiárida, observa-se que
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esta última supera facilmente as dessas regiões e apenas 17,48% menor
do que a população residente na região Sul (80.364.410 hab.). Portanto,
percebe-se claramente a grandeza numérica que representa a população
residente no Semiárido brasileiro. (MEDEIROS, et al., 2012, p. 33).

Considerando os índices apresentados pelo censo IBGE-2010, verifica-se que
61,97% da população do Semiárido vive em meio urbano e 38,03% no meio rural; que o
nível de urbanização dos municípios do Semiárido (45,46%) está aquém dos municípios
das demais regiões do País, onde o Sudeste e o Centro-oeste apresentam percentuais
maiores (86,31% e 86,70% respectivamente), seguido da região Sul, Norte e Nordeste
(64,31%, 61,47% e 56,74% respectivamente). Em relação ao percentual de habitantes do
Semiárido no que se refere ao sexo (Tabela 1), o censo IBGE-2010 demonstra que “a
população feminina predominou em relação à masculina”, mesmo sendo por uma
pequena diferença percentual (12,12%) (MEDEIROS ,2012, p. 37).

Tabela 1 - Distribuição populacional e por sexo nas Unidades da Federação – UF do Semiárido.
Fonte: Tabela elaborada a partir de MEDEIROS (2012).
Unidades da
Federação – UF no
Hab. por UF
Homem
Mulher
Semiárido
Alagoas

900.549

439.106

461.443

Bahia

6.740.697

3.349.124

3.391.573

Ceará

4.724.705

2.331.981

2.392.724

M. Gerais

1.232.389

620.873

611.516

Paraíba

2.092.400

1.020.764

1.071.636

Pernambuco

3.655.822

1.783.681

1.872.141

Piauí

1.045.547

521.776

523.771

R.G. Norte

1.764.735

875.607

889.128

441.474

219.152

222.322

Semiárido

22.598.318

11.162.064

11.436.254

Nordeste

21.365.929

10.541.191

10.824.738

Sudeste

1.232.389

620.873

611.516

Brasil

22.598.318

11.162.064

11.436.254

Sergipe
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Indicadores importantes para se conhecer melhor o bioma caatinga, em relação à
multiculturalidade da população humana que lá habita, são a cor e/ou etnia
autodenominados pelos inquiridos no Censo Demográfico 2010 (Tabela 2), que estão
representados no questionário aplicado pelo IBGE como branco, preto, amarelo, pardo e
indígena. Nesse aspecto, em todos os estados, a cor parda predominou (59,60%), seguida
pela cor branca, preta e amarela (31,75%, 7,15% e 1,09% respectivamente). Quanto à
etnia23, 0,41% da população se declara indígena. No que se refere à distribuição dos
domicílios se localizarem na zona urbana ou rural, Medeiros (2012, p. 43) destaca que da
totalidade dos que afirmam serem pardos, 40,58% residem no meio rural; entre os brancos
são 33,22%; os pretos, 37,11%; os amarelos, 38,10%; e os indígenas, 56,24%.

Tabela 2 - População residente por cor ou etnia segundo as unidades da federação e grandes
regiões do Semiárido – 2010. Fonte: Medeiros, 2012, p. 44.
Unidades da
Federação – UF
e Regiões
Alagoas
Bahia
Ceará
Minas Gerais
Paraíba
Pernambuco
Piauí
Rio G. do
Norte
Sergipe
Semiárido
Nordeste
Sudeste
Brasil

Branca

Preta

262.923
1.768.318
1.466.398
312.700
858.537
1.362.390
283.786
719.729

47.578
767.029
229.376
98.283
101.375
169.865
88.991
91.361

Espaço geográfico do Semiárido
Amarela Parda
Indígena
9.160
67.264
58.594
9.691
24.579
33.145
20.656
18.338

574.191
4.119.174
2.960.241
802.173
1.106.539
2.046.334
651.251
934.194

6.697
18.801
10.074
9.539
1.367
44.084
861
1.097

Sem
declaração
0
111
22
3
3
4
2
16

139.355 22.699
7.174.136 1.616.557

4.192
245.619

274.312
13.468.409

907
93.427

9
170

6.861.436 1.518.274
312.700 98.283
7.174.136 1.616.557

235.928
9.691
25.619

12.666.236
802.173
13.468.409

83.888
9.539
93.427

167
3
170

Fonte: Adaptado do IBGE, 2010

23

Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum;
têm uma língua em comum, uma mesma religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram
geograficamente num mesmo território. (MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das nocões
de raça, racismo, identidade e etnia”. Inclusão Social um debate necessário? Desenvolvido por Núcleo
Web - Cedecom UFMG, com uso do software WordPress; https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59 ;
Acesso: 12/06/2015)
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A população do Semiárido consultada no censo do IBGE-2010 autoidentificouse, prioritariamente, como sendo de cor parda ou de etnia indígena. No que se refere a
densidade populacional do Semiárido (Tabela 3), os números revelam ser 23,06 hab/km2,
mais elevado do que o da região Norte e Centro-Oeste (4,12 e 8,75 hab/km2,
respectivamente), e inferior às regiões Sul e Sudeste (48,58 e 86,92 hab/km2,
respectivamente) (MEDEIROS, 2012, p. 57).

Tabela 3 - Densidade demográfica segundo as unidades da Federação e grandes regiões – 2010.
Fonte: Adaptado do IBGE, 2010 por Medeiros (2012, p. 58).
Habitantes por km2
Unidades da Federação e
Espaço geográfico
Espaço geográfico
Espaço geográfico
Grandes Regiões
do Semiárido
fora do Semiárido
total
Alagoas
71,59
146,05
112,33
Bahia
17,22
41,98
24,82
Ceará
36,57
188,82
56,76
Minas Gerais
12,02
37,95
33,41
Paraíba
42,99
214,84
66,70
Pernambuco
42,52
422,51
89,63
Piauí
7,00
20,30
12,40
Rio Grande do Norte
35,94
377,92
59,99
Sergipe
39 75
150 43
94 35
Semiárido
23,06
23,06
Nordeste
24,35
46,86
34,15
Sudeste
12,02
96,26
86,92
Centro-Oeste
8,75
8,75
Norte
Sul
Brasil

23,06

4, 12
48,58
22,35

4,12
48,58
22,43

Analisando os números do censo IBGE – 2010 relativos a densidade populacional
entre os nove Estados da região Semiárida (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Sergipe), representados na Figura 15,
verifica-se que Alagoas é o estado que apresenta maior densidade, e Piauí o de menor
densidade. Entretanto, Medeiros (2012, p. 57) destaca o fato de que, ao analisar os espaços
dos Estados que estão fora da região Semiárida, “suas densidades populacionais se
mostraram superiores a porção semiárida, com destaques para as porções dos estados de
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba” (Tabela 3), reforçando a observação de que
a população brasileira concentra-se na região litorânea, e nas zonas centrais e periféricas
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das capitais de seus Estados e Territórios, não se caracterizando, portanto, como uma
população rural, apesar da grande dimensão territorial do Brasil24.

Figura 18 - Composição percentual da densidade demográfica nas unidades da Federação que
compõe a região semiárida. Fonte: Medeiros, 2012, p. 58.

Em relação ao município baiano, Jeremoabo, lócus da investigação desse trabalho,
do qual as Comunidades Quilombolas de Viração e Siriquinha fazem parte, foge do
contexto global, conforme pode ser visto na Tabela 4, cuja população do meio rural é de
53.72% (20.243 hab.)25, de um total de 37.680 habitantes. No que se refere ao Índice de
Desenvolvimento Humano – IDH, o município de Jeremoabo está entre o grupo de menor
nível (0.486 – 0.561) no estado da Bahia, com índice de 0.547 (Figura 16), o que traduz
estar o seu desenvolvimento humano aquém do que o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento – PNUD propõe em suas premissas: “o IDH reúne três dos requisitos
mais importantes para a expansão das liberdades das pessoas: a oportunidade de se levar
uma vida longa e saudável – saúde, ter acesso ao conhecimento – educação, e poder
desfrutar de um padrão de vida digno – renda” (CHEDIEK, 2013).

24

As estimativas da população residente para os 5.570 municípios, produzidas pelo IBGE, consideram a
situação atualizada da Divisão Político-Administrativa Brasileira – DPA. (...) Para a superfície do Brasil
foi mantido o valor de 8.515.767,049 km2, publicado no DOU nº 16 de 23/01/2013, conforme Resolução
Nº 01, de 15 de janeiro de 2013.
25

Fonte: - http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
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Tabela 4 - População residente total e por situação de domicílio (urbano ou rural) em municípios
do Semiárido brasileiro – Censo IBGE 2010. Fonte: Medeiros, 2012, p. 66.

Figura 19 - Índice de Desenvolvimento Humano do município de Jeremoabo, Bahia. Fonte:
Elaboração feita a partir de mapas e dados do IBGE 2010/ ATLAS IDHM PNUD 2013/ JBL.
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O índice de envelhecimento de uma população, é elemento importantíssimo para
que se analise as possibilidades de sobrevivência, bem como o nível de qualidade de vida.
Nesses termos o estudo realizado pelo INSA, de modo a se fazer um diagnóstico sobre a
demografia do Semiárido brasileiro, realizado em 2011, com base nos dados do Censo
IBGE 2010, considerou o que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8,069
de 13 de julho de 1990) e o Estatuto dos Idosos (Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003),
para definir o agrupamento etário analisado: crianças (até 11 anos de idade), com
4.722.340 hab.; adolescentes (12 a 18 anos de idade), 3.244.189 hab.; idosos (60 anos ou
mais de idade), com 2. 604.219 hab.; agrupando-se na categoria de adulto aqueles que
tenham faixa etária entre 19 e 59 anos de idade, com 12.027.570 hab. A partir desses
parâmetros, Medeiros (2012) destaca:
Quanto a representatividade dos grupos etários na região semiárida, os
números evidenciaram um predomínio da população adulta (19 a 59
anos de idade) em relação aos demais grupos etários, a participação de
crianças (até 11 anos de idade) superior a de adolescentes (12 a 18 anos
de idade) e adolescentes em maior número do que os idosos (60 anos
ou mais de idade). (...) No que concernem os espaços geográficos das
unidades da Federação e as composições de suas respectivas
populações, o Semiárido potiguar foi o que apresentou o maior
percentual de adultos (55,01%) em relação aos demais estados
analisados, o Semiárido alagoano os maiores percentuais de crianças
(23,59%) e adolescentes (15,59%, e o Semiárido paraibano o maior
percentual de idosos (12,91). (p. 45) (Fugura 17)

Figura 20 - Composição da população total por faixa etária segundo a porção semiárida das
Unidades da Federação. Fonte: Medeiros, 2012, p. 46.
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A transição demográfica, relação entre o declínio de mortalidade e a queda da
natalidade como consequência do crescimento econômico que “traz melhorias nas
condições de vida, incluindo a educação” (KORMODY; BROWN, 2002, p. 101), tem
origem na mudança de comportamento das mulheres nos países em desenvolvimento com
uma acentuada queda nas taxas de nascimento, que também pode ser notado na análise
feita por Medeiros (2012, p. 51) em relação à queda da taxa de fecundidade total da região
semiárida, alcançando o “valor de 1,72 filho por mulher, semelhante à de países
desenvolvidos e abaixo da taxa de reposição populacional, que seria de 2,10 filhos por
mulher”. Entretanto, no que se refere aos níveis de fecundidade que seja suficiente para a
reposição populacional, foi observado que “a taxa de fecundidade bruta nos 1.135
municípios do Semiárido, constatou-se que em 14,36% de seus municípios, os níveis de
fecundidade foram suficientes para assegurar a população (taxa de fecundidade ≥ a 2,1
filhos por mulher)” (ibidem).
Analisando os aspectos apontados acima, consideramos o destaque que o PNUD
faz em relação a importância de se avaliar o desenvolvimento de um país e/ou região a
partir do IDHM de Longevidade, que define a promoção do desenvolvimento humano ao
garantir às pessoas oportunidades reais de viver uma vida longa e saudável, [a partir da]
criação e a manutenção de um ambiente saudável, e o acesso a tratamentos de saúde de
qualidade, evitando a exposição a doenças” (CHEDIEK, 2013). Nesse aspecto a avaliação
feita na Região Nordeste (Figura 18), nos remete à realidade vivida pela grande maioria
da população nordestina, a qual não está contemplada com as ações sociopolíticas e
ambientais que determine o necessário desenvolvimento humano para a região.
Analisando o mapa da Figura 10, no que se refere ao estado da Bahia, verifica-se
que apenas quatro municípios apresentam níveis altos de IDHM Longevidade, o que pode
ser traduzido naquilo que o PNUD considera como sendo o resultante de uma vida longa
e saudável, sugerindo uma melhoria das condições de vida e de acesso a serviços de saúde
da população, sem esquecer que no Brasil, também está diretamente associado às
substanciais quedas da fecundidade e da mortalidade infantil (CHEDIEK, 2013). Esses
dados corroboram com as análises feitas por Medeiros (2012), nos estudos sobre situação
e condições demográfica no Semiárido nordestino, deixando claro que apesar dos avanços
alcançados nos últimos anos, as ações educacionais, sociopolíticas e ambientais
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Figura 21 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Longevidade a partir da média de
crescimento no NE. Fonte: Elaboração a partir de dados e mapa do ATLAS PNUD IDHM
Longevidade, 2013/JBL.

Quanto ao envelhecimento da população do semiárido, Medeiros chama a atenção
para o fato de “os dados demonstraram uma relação de 42,55% de idosos, para cada grupo
de 100 jovens (até 14 anos de idade)”, destacando o semiárido paraibano que “apresentou
a maior relação entre idosos e jovens (50,42 idosos para cada 100 jovens), o semiárido
alagoano a menor relação (32,44 idosos para cada 100 jovens)” (2012, p. 46). Com essa
leitura é possível afirmar que, segundo os “padrões internacionais, uma população é
‘idosa’ quando as pessoas acima de 65 anos de idade são mais de 7% da população total”
(KORMODY; BROWN, 2002, p. 106), a população do Semiárido brasileiro pode ser
considerada envelhecida.
É importante destacar que fatores socioculturais têm influenciado as mudanças
observadas nos níveis de natalidade, envolvendo principalmente mudanças de
comportamento das mulheres, tanto em relação aos aspectos biológicos com acesso aos
métodos contraceptivos, aos aspectos culturais com a saída para o mercado de trabalho,
e aos aspectos educacionais com o aumento do nível de escolaridade. Nesse aspecto
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ressalta que “eventos demográficos como a fertilidade, o casamento e a migração podem
ser vistos como resultado de decisões individuais”, nem tão pouco são determinadas
apenas por fatores culturais, “mas por tentativas individuais de maximizar seus objetivos
no contexto de suas tradições culturais” para a constituição de uma estrutura
familiar/domiciliar (Figura 19). (HULL, 1983; HARBISON, 1986, In: KORMODY;
BROWN (2002, p. 104-105).

Figura 22 - Fatores socioculturais nas decisões demográficas relacionadas à estrutura domiciliar.
Fonte: Kormody; Brown, 2002, p. 105 (Reproduzido com permissão a partir de The demography
of Samoan populations de S. F. Harbison. Em In the Changing Samoans: Behaviour and health in
transition, editado por Paul T. Baker, Joel Hanna et al., 63 – 92. Copyright © by Oxford University
Press, Inc. Usado sob permissão da Oxford University Press, Inc.)

A capacidade de adaptação humana às mais diversas condições ambientais,
principalmente no que se refere aos ambientes áridos e semiáridos, tem sido tema
constante no meio científico desde meados dos anos 40 do século passado, quando as
adaptações fisiológicas ao ajuste às altas temperaturas começaram a serem reveladas pela
ciência, tais como: capacidade de resfriamento do corpo através do suor; indicação da
temperatura máxima para a realização do trabalho em 38°C, pois nas temperaturas entre
42°C e 44°C, se dá a falência termorregulatória; uso da reposição de água e sais
equivalentes ao que for perdido, e evitando o acúmulo de gordura. Uma das características
fundamentais da fisiologia humana é a capacidade de adaptar-se às altas temperatura em
um período relativamente curto de 1 a 2 semanas. Essa aclimatização se dá com a redução
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de concentração de sais no suor, prevenindo deficiências associadas a insuficiência
cardiovascular e câimbras violentas; redução do volume de urina como “compensação
homeostática em situação de desidratação elevada”, o uso de água mais fria contribui na
redução dos efeitos do calor, “atuando como dissipador e possibilitando a ingestão de
maior quantidade de líquido” (ADOLPH, 1947; D.H.K.LEE, 1964, 1969; NEWMAN,
1975; KHOGALI; AWARD EL-KARIN, 1987; KENNEY et al., 2004; CANE, 1987;
YAMAZAKI; HAMAZAKI, 2003; MUNDEL et al., 2006, In: MORAN, 2010, ps. 250 –
253).

3.3 SEMIÁRIDO, POPULAÇÃO HUMANA E SABERES TRADICIONAIS:
ADAPTABILIDADE,

PERSPECTIVAS

HISTÓRICO-CULTURAIS

E

POSSIBILIDADES DE SUSTENTABILIDADE.

A constituição ecológica de populações em uma região está intimamente ligada
com a condição de adaptabilidade ecossistêmica dessa população, seja vegetal ou animal,
como já foi visto. No que se refere à população humana, além das adaptações resultantes
da relação ecossistêmica, há que se considerar também as respostas fisiológicas humanas
(termorregulação, ritmos circadianos, capacidade para o trabalho, trabalho e dieta,
reprodução) aos estresses ambientais e aos ajustes socioculturais (procura de alimentos,
construção habitacional, estilo de vestuário, tecnologias de subsistência, rituais, tabus,
organização social e econômica) (MORAN, 2010, p. 91), que dão visibilidade ao seu
nível adaptativo. Quanto mais adaptados estiverem os indivíduos em determinado
ecossistema, as respostas dadas aos estresses ambientais viabilizarão uma condição de
vida com mais qualidade.
A convivência humana com as mais diversas e difíceis condições ambientais, sob
o olhar sociológico, vem sendo também estudada e denunciada desde meados dos anos
30 do século XX, quando Josué Apolônio de Castro26, através da publicação do

26

Josué Apolônio de Castro, médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor,
ativista brasileiro que dedicou sua vida ao combate à fome, nasceu no Recife, em 5 de setembro de 1908,
na casa número 1 da rua Joaquim Nabuco. Viveu no Recife e estudou medicina na Bahia, graduando-se no
Rio de Janeiro em 1929. No exercício da Presidência do Conselho da FAO, impulsionado pelo sucesso de
seus livros (Geografia da Fome havia sido publicado em 1946) e pelo prestígio do Órgão, além da aceitação
de suas posições científicas, Josué de Castro empreende uma série de trabalhos no combate à fome no
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“Documentário Nordestino” em 1937, oriundo de estudos realizados a partir de seu
trabalho em medicina com a população pobre da periferia do Recife-Pe,
demonstrou “a falsidade da tese (dominante nos meios políticos e intelectuais brasileiros
) segundo a qual os afro-brasileiros, os índios e os caboclos eram preguiçosos, pouco
inteligentes e avessos ao trabalho e, portanto, subalimentados por causa de sua raça”, o
[que denotava, para] Castro (2003), [que] as classes dirigentes brancas estavam cegas por
seus preconceitos raciais” (ZIEGLER, 2013, p. 86 – 87), destacando com isso que a fome
crônica e o subdesenvolvimento do Semiárido nordestino é uma questão de decisões
políticas desumanas e que preconiza a manutenção do status quo vigente, privilegiando o
pensamento hegemônico.
As críticas em relação a esse modelo de desenvolvimento econômico implantado
desde a primeira metade do século XX na região semiárida, têm sido constantemente
feitas por diversos pesquisadores, acenando há décadas
para possíveis alternativas ou transições paradigmáticas, [entre eles] o
pioneiro Josué de Castro, [que] a partir de estudos sobre as diversas
regiões brasileiras, identifica que a região semiárida é fortemente
marcada pela fome crônica e o subdesenvolvimento - até então
entendidos e tratados como temas escondidos - e põe-nos no centro dos
debates sobre o desenvolvimento. (CONTI; SCHROEDER, 2013, p.
26) [Grifos nosso]

Ao colocar-se no “centro dos debates sobre o desenvolvimento”, Conti; Schroeder
(2013, p. 26) continua alertando para as análises que têm sido feitas reiteradas vezes por
diversos autores sobre o modelo de desenvolvimento que viabilizará a convivência da
população com o Semiárido, ao mesmo tempo que dá ênfase ao que Castro (2003) ressalta
quanto a “importância do desenvolvimento como forma de superar as desigualdades
estruturais e alcançar a paz”, o qual só poderá se concretizar se houver “uma mudança no
modelo de desenvolvimento, de modo que este conduza a uma ‘ascensão humana’ por
meio de um conjunto de mudanças sucessivas e profundas”, enquanto consequência de
um “enfrentamento do subdesenvolvimento e da fome, verdadeira revolução social que
inicia com a era do homem social, em contraposição à era do homem econômico”, o que
“aponta para um novo paradigma societal e de desenvolvimento humano”, e contemple a
“emancipação alimentar do povo” (CASTRO, 2003, p. 192), com práticas marcadas por

mundo, sempre buscando unir os conhecimentos científicos e a ação. Fonte: Centro Josué de Castro.
Disponível em: http://www.josuedecastro.org.br/jc/jc.html.
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valores como a “justiça e autonomia, solidariedade e identidade, igualdade e liberdade”
(SOUSA SANTOS, 2001, p. 50).
A convivência manifesta uma mudança na percepção da complexidade
territorial e possibilita resgatar e construir relações de convivência entre
os seres humanos e a natureza, tendo em vista a melhoria da qualidade
de vida das famílias sertanejas. Esta nova percepção elimina “as culpas”
atribuídas às condições naturais e possibilita enxergar o Semiárido com
suas características próprias, seus limites e potencialidades. Nesse
sentido, o desenvolvimento do Semiárido está estreitamente ligado à
introdução de uma nova mentalidade em relação às suas características
ambientais e a mudanças nas práticas e no uso indiscriminado dos
recursos naturais. (CONTI; SCHROEDER, 2013, p. 28)

Sobre o Semiárido brasileiro, especificamente, a compreensão equivocada que os
colonizadores portugueses tiveram do clima da “nova” terra de que “era amena”,
promoveu, ao longo dos séculos seguintes, manifestações culturais, políticas e religiosas,
no sentido de reverterem o processo natural do clima local, situação essa que levou Souza;
Morais (2004) a destacarem que:
[...] o imaginário edênico nasce, etnocentricamente, da comparação, por
similitude com as terras do colonizador, produzindo o equívoco de
caracterizar o clima da Bahia, onde primeiro chegaram os portugueses,
como temperado, o que redundou no fato de os colonizadores trazerem
consigo animais, plantas, sementes, formas de cultivo e de criar,
próprias do clima temperado da Europa. As secas, portanto, negam o
imaginário edênico de terra amena, sendo tomadas como se fizessem
parte do pecado original, por isso necessitando serem exterminadas com
rezas, penitências, promessas, novenas, no plano cultural e com
políticas de combate á seca, no plano político, tendo como meta
extinguir a condição ambiental de seca. (p. 7)

É a perspectiva racional newtoniana-cartesiana27 que defende a mecanicidade da
natureza, reforçada no pensamento de Francis Bacon28, ainda vigentes, que afirmam ser
possível manipula-la segundo as necessidades humanas, seja através de ações políticas
(construção de barragens, açudes etc.), de ações tecnológicas (bombardeamento

das

nuvens com cloreto de sódio para fazer chover, etc.), como também através de ações
religiosas, resquício da cultura religiosa imposta pelos colonizadores, que acreditavam
poder modificar a natureza através de orações, promessas e penitências. O reflexo
religioso-cultural do poder da ação divina sobre as questões ambientais vivenciadas pela

27

Ver: BEHRENS, Marilda A. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 2005.
Ver: ZATERKA, Luciana. As teorias da matéria de Francis Bacon e Robert Boyle: forma, textura e
atividade. Scientiæzudia, São Paulo, v. 10, n. 4, p. 681-709, 2012
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população do Semiárido brasileiro, é ser vista ainda hoje na devoção ao Padre Cícero
(Padim Ciço), sacerdote cearense que ao longo de sua vida sacerdotal teve muita
influência política, social e religiosa sobre o povo do sertão nordestino. Também Darcy
Ribeiro (1995), em seu livro “O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil”,
também destaca o fato dos colonizadores, desconhecendo as características ambientais do
“novo mundo”, tenta adequá-lo ás suas necessidades:
No agreste, depois nas caatingas e, por fim nos cerrados, desenvolveuse uma economia pastoril associada originalmente à produção
açucareira como fornecedora de carne, de couros e de bois de serviço.
Foi sempre uma economia pobre e dependente. (...) Conformou,
também, um tipo popular de população com uma subcultura própria, a
sertaneja, marcada por sua especialização no pastoreio, por sua
dispersão espacial e por traços característicos identificáveis no modo de
vida, na organização da família, na estrutura do poder, na vestimenta
típica, nos folguedos estacionais, na dieta, na culinária, na visão de
mundo e numa religiosidade propensa ao messianismo. ( p. 340)

Todos esses elementos, constituintes do imaginário e das características da região
semiárida, determinaram algumas ações governamentais, como a criação do
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS , ao invés de “solucionarem
o problema da seca no nordeste”, aprofundaram o fosso social já existente entre a
população do semiárido em relação às de outras regiões, o que, segundo Souza; Moraes
(2004, p. 7), é resultante da elaboração e desenvolvimento de projetos de “políticas
públicas e obras de grande porte, de alto custo, sem sustentabilidade e com pouco retorno
social”, com profundo apelo populista.
Outro aspecto fundante para a cristalização do pensamento são as produções
literárias feitas pelos naturalistas sobre a região da caatinga, que reforçam a “lógica
ecológica desqualificadora nos moldes do colonizador” (WAGNER, 2014, p. 46),
situação essa que precisa ser destacada, de modo que se tenha
[...] uma posição crítica contra esta lógica de produção. Isto não
significa regionalizar a ciência, nem trazer a ciência para uma dimensão
localista, não. Significa dialogar com teorias que também questione a
lógica dos determinismos do meio, do determinismo geográfico, para
qual esta região funcionou como um exemplo significativo. No caso das
caatingas, eu acho que isto está muito bem traduzido: “Os Sertões” é de
1902 e é um clássico da literatura brasileira, mas também é um clássico
da interpretação desta região Nordestina. Então, a leitura crítica destes
determinismos, a leitura crítica destas escolas de pensamento, a leitura
crítica desses autores, a exemplo de Euclides da Cunha, traduz a
importância de se constituir um novo campo de reflexão, com novos
esquemas interpretativos, que não são tributários daqueles lugares

107

comuns do pensamento erudito que já se cristalizaram ao se falar de
sertanejo, ao se falar de nordeste e ao se falar de sertão. A leitura crítica,
de certa forma nos liberta, e essa via de domínio da tecnologia pode
estar nos permitindo a compreensão desta distância, desta crítica a esta
obras, aproximando esta abordagem, este approach chamado
ecológico, aproximando esta abordagem da sociologia e de outros
campos das ciências, aproximando esta abordagem do entendimento da
sociobiodiversidade e, com isto, evitando pensamentos biologizantes,
interpretações que os naturalistas de toda forma enfatizaram e que são
estas que acabaram definindo esta região e própria divisão de biomas.
(p. 47)

O enraizamento na mentalidade do povo brasileiro, no que se refere às
condições de inospitalidade do bioma caatinga tem sido feito através da mass media via
telenovelas, reportagens “holocáustica” etc., nos quais o ambiente não contribui para a
tão sonhada conquista da “felicidade”, baseada no modelo ocidental capitalista,
colonialista-eurocêntrico, traduzindo-o enquanto lócus de “insegurança, risco, medo e
ausência de sentidos”, o que para Bezerra; Ribeiro (2014) refere-se “à generalizada
descrença e ignorância contemporânea quanto à natureza ambiental do animal humano e,
simultaneamente, a natureza existencial do espaço mundano” (p.138).
A convivência com o Semiárido demanda mudanças essenciais também no que se
refere a termos, conceitos e paradigmas relacionados à essa singular região. Nesse aspecto
Schistek (2013, p. 33) destaca a necessária revisão acerca do termo “seca”, cujo
significado pressupõe “uma situação climática excepcional, de baixa pluviosidade, numa
região que normalmente apresenta chuvas regulares”, o que não ocorre no Semiárido
brasileiro; um outro aspecto a ser considerado, seria o conceito de “catástrofe”, muito
empregado pela mass média, quando no período de estiagem, já que catastrófica “é a falta
de preparo dos governos” (federal e estaduais), que ao longo das três últimas décadas,
desde a última grande estiagem, “nada fizeram para não serem apanhados de surpresa,
gastando somas vultuosas para evitar maiores prejuízos econômicos, desflorestamentos,
e morte de populações” (Ibidem), animal e humana.
Os projetos elaborados pelos governos para o “combate” à seca traduzem um
incompreensível “desconhecimento” sobre o clima Semiárido brasileiro, o qual
possibilita críticas cada vez mais pertinentes por parte tanto da população que continua
sofrendo com as incoerências das políticas públicas direcionadas para a região, quanto
por pesquisadores que compõem diversos setores governamentais e não-governamentais,
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e que vêm estudando as alternativas para a convivência com o semiárido. Nesse aspecto
Schistek (2013) ressalta a importância da
cobertura intacta da Caatinga [enquanto] regulador da temperatura e
da chuva, mantendo a fertilidade das terras e amenizando as influências
naturais sobre o clima semiárido [que] se instalou entre 8 e 10.000 anos
atrás, (...) [ao qual] a população nativa (...) adaptou-se perfeitamente às
chuvas irregulares, cobrindo toda área do Semiárido com suas aldeias e
caminhos migratórios. A vida da população indígena integrada ao
ambiente Semiárido foi brutalmente interrompida pela invasão dos
portugueses. Assim, o grande mal que se fez ao Semiárido não vem de
agora ou do século passado. Vem desde a primeira invasão pelos
portugueses e tem tudo a ver com a monocultura de cana de açúcar no
litoral nordestino. O gado, indispensável para o manejo da cana de
açúcar e para a alimentação da população humana, num certo momento,
numa época em que não existia o arame farpado, não podia mais ficar
próximo às plantações e foi, por decreto governamental, empurrado
para o interior. E já em 1640 se estabeleceu o primeiro curral para o
gado bovino no médio São Francisco, dando assim início a uma
sequência até hoje mantida: uma política concebida fora da região,
introduzindo algo não adaptado ao clima, servindo a interesses
estranhos. (p. 33) [Grifo nosso]

É importante destacar que as ações acima descritas desencadearam processos
ambientais jamais visto no bioma caatinga, já que a introdução de espécies exóticas, já
no período da colonização, como a cana-de-açúcar (Saccharum L.) originária do Sudeste
asiático, para substituir a atividade extrativista do pau-brasil, e do gado bovino doméstico
originário do auroque (Bos primigenius), bovino europeu extinto em 1627, e do gauro
(Bos gaurus), asiático, também chamado de bisão-indiano. Sobre a introdução da canade açúcar (Saccharum L.), e do gado bovino, Cavalcante (2011) afirma que
No Brasil a criação de gado foi iniciada tão logo foram implantados os
primeiros engenhos de açúcar, na primeira metade do século XVI.
Serviam para abastecer de leite e carne as pessoas que se estabeleciam
na área de influência de cada engenho. Uma vez que as áreas de
pastagem para o gado concorriam com as de plantações de cana, os
criadores foram cada vez mais se dirigindo para o interior. Ao longo do
caminho foram sendo estabelecidas pequenas povoações que
posteriormente se transformaram em vilas e cidades. (p. 201)

Essa demanda foi “empurrando” os criadores de gado bovino para o interior do
nordeste brasileiro, chegando ao Semiárido, interferindo inclusive na formação de dois
grandes latifúndios (1640) que “ocuparam toda a região desde o Maranhão até Minas
Gerais: os morgados da Casa da Torre e da Casa da Ponte. Para o povo só existia lugar
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com o vaqueiro, que mantinha sua rocinha para alimentar a família, mas ele nunca poderia
ser dono daquele pedaço de chão” (SCHISTEK, 2013, p. 35)
Ao longo dos anos, a política de expansão para a criação de gado bovino e
plantação de cana-de-açúcar, continuou com o apoio integral da política econômica dos
governos federal e estaduais, a partir da exigência do mercado, tanto no que se refere à
produção de carne para exportação, produção de leite e laticínios, quanto para a produção
do etanol que abastece veículos motorizados. Essa situação para Schistek (2013) reflete
uma
[...] nova invasão do [Semiárido Brasileiro] - SAB, que é mais
devastadora que a dos portugueses. São os grandes projetos que
expulsam a população, destroem a caatinga, exploram os bens naturais,
sem maiores benefícios para as populações locais, causando
desertificação. A exemplo das mineradoras, grandes projetos
energéticos e de irrigação se instalam na região e ampliam a
concentração de renda e o êxodo rural. Para os grandes fica o lucro e
para o povo as “bolsas”, a perda das terras e o subemprego. Prometem
“emprego” para um povo que não necessita de emprego, pois já tem seu
ganho de vida, como homem livre na agricultura e na criação de
animais, mas ele necessita de segurança na terra e a terra, em tamanho
adequado para as condições de semiaridez. (p. 35) [Grifo nosso]

No meio rural do semiárido brasileiro a população humana está constituída pela
população indígena, pelas comunidades rurais não tradicionais, e pelas populações
consideradas tradicionais: fundo de pasto, pescadores, e quilombolas. São populações que
ao longo dos anos vem aprendendo a viver bem no/com o Semiárido, respeitando a
sazonalidade do bioma, tanto no que se refere aos organismos e animais, quanto às
incidências de chuvas.
São, portanto, condições adaptativas características do organismo humano, e o
permanente aprendizado no conviver com o bioma que tem permitido a permanência de
homens e mulheres no Semiárido brasileiro. Para além da adaptação biológica, a relação
estabelecida entre homem e natureza promove o desenvolvimento de saberes que são
traduzidos em artefatos socioculturais pela população, ou práticas tradicionais, desde a
forma de acesso ao alimento, quanto à forma de combater e/ou evitar alguma doença,
estabelecendo um modus de vida próprio. Esse processo se deu a partir da colonização
quando as técnicas adaptativas indígenas começaram a fazer parte do cotidiano da
população brasileira em formação, como por exemplo a incorporação em sua “base
alimentar constituída pelo plantio de milho, mandioca, abóbora, feijões, amendoim,
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batata-doce, cará, etc.”, adoção dos “produtos de coleta compondo sua dieta como a
extração do palmito e de inúmeras frutas nativas como maracujá, pitanga, goiaba, banana,
caju, mamão e tantas outras”; uso dos artefatos criados pelos indígenas, como “as
peneiras, os pilões, o ralo, o tipiti e outros implementos que fazem parte da cultura rústica
brasileira”; além do aprendizado a partir da “extraordinária capacidade de ajustamento
ao meio demonstrada pelos índios: conhecimento minucioso dos hábitos dos animais e
técnicas precisas de captura e morte, incluindo inúmeros tipos de armadilhas etc.”
(ARRUDA, 1999, p. 81).
Chamamos a atenção para o fato de que, no contexto das populações tradicionais,
a população indígena não está incluída devido a especificidade da legislação brasileira
não a incluir na categoria, situação explicitada por Cunha; Almeida (2002):
[...] embora as populações tradicionais tenham tomado os povos
indígenas como modelos, a categoria "populações tradicionais" não os
inclui. A separação repousa sobre uma distinção legal fundamental: os
direitos territoriais indígenas não são qualificados em termos de
conservação, mesmo quando se verifica que as terras indígenas figuram
como "ilhas" de conservação ambiental em contextos de acelerada
devastação. Para realçar essa especificidade da legislação brasileira que
separa os povos indígenas das "populações tradicionais” não os
incluiremos nesta categoria, e estaremos usando, quando necessário, a
expressão "populações indígenas e tradicionais". (p. 1)

É importante fazer a distinção entre os termos população indígena e população
tradicional, para que não seja retirado dos habitantes nativos do território brasileiro a sua
condição de sociedade organizada, pela qual vem lutando há mais de um século, por seus
direitos garantidos, de modo específico na Constituição Federal de 1988, em seu artigo
231, no qual “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.
Ao mesmo tempo, importa destacar o fato de que os termos “índio”, “tribal”,
“nativo”, “aborígene” e “negro” serem criações citadinas, frutos de encontros relativos à
colonização, os quais, apesar de terem sido criados de forma genérica e artificial, “foram
sendo aos poucos habitados por gente de carne e osso”, ganhando “status administrativo
e jurídico” (CUNHA; ALMEIDA, 2002); sobre esse aspecto, os autores afirmam ainda
que, diante da situação
Não deixa de ser notável o fato de que com muita frequência os povos
que começaram habitando essas categorias pela força tenham sido
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capazes de apossar-se delas, convertendo termos carregados de
preconceito em bandeiras mobilizadoras. Nesse caso, a deportação para
um território conceitual estrangeiro terminou resultando na ocupação e
defesa desse território. É a partir desse momento que a categoria que
começou por ser definida "em extensão" começa a ser redefinida
analiticamente a partir de propriedades. (, p. 1)

Portanto, cabe lembrar o que determina o artigo 3º, alínea I, do Decreto Federal
Nº 6.040 de 7 de fevereiro de 2000, sobre a questão posta:
Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição.

Considerando o conceito declarado acima, bem como a situação de fragilidade
bio-sócioambiental do bioma caatinga, ter em sua constituição demográfica povos
indígenas e tradicionais, e comunidades tradicionais (quilombolas, fundo de pasto,
pescadores), é uma alternativa real de desenvolvimento de projetos e ações que
viabilizem, cada vez mais, a fixação do homem no bioma, em uma permanente
aprendizagem na convivência com o semiárido.
Essa abordagem faz emergir uma nova visão sobre os povos tradicionais,
caracterizados pelo fato de possuírem em comum “uma história de baixo impacto
ambiental e de que têm no presente interesses em manter ou em recuperar o controle sobre
o território que exploram; (...) dispostos a uma negociação: em troca do controle sobre o
território, comprometem-se a prestar serviços ambientais” (CUNHA; ALMEIDA, 2002,
p. 3), e de modo específico, em defesa da conservação da biodiversidade do bioma
caatinga (destaque nosso).
No que se refere aos ajustes socioculturais, estes dependerão do nível de
conhecimento que se tem sobre a natureza, os quais viabilizarão a elaboração de
tecnologias que permitam a construção de moradias que reduzam a produção de calor
humano e de irradiação solar, a partir de materiais que a natureza oferece: barro (adobo),
palhas etc., (ajustes culturais), e das estruturas e relações organizacionais e econômicas
(ajustes sociais). Esses ajustes são constituídos a partir da elaboração de saberes
resultantes da interação entre a população e o ambiente natural, cotidianamente.
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Em relação às adaptações culturais às condições quentes e secas, Kormody;
Brown (2002, p. 150 -151) destacam a necessidade de conhecimento e planejamento de
atividades, por parte das populações humanas moradoras do bioma caatinga, de modo que
locais ou momentos quentes sejam evitados, bem como evitar a geração de calor
metabólico através de atividades nas horas mais quentes do dia; uso de isolamento térmico
nas habitações a partir de materiais naturais de grande resistência ao calor, como a pedra
e o barro (adobo); uso de roupas que auxiliem na redução do calor (tons claros) e para
evitar queimadura da pele (tons escuros); uso de utensílios que promovam sombreamento,
como sombrinhas ou guarda-sóis, bem como tendas e copa de árvores.
Os recursos que mais promovem a elaboração desses saberes são: a água, as
plantas e os animais. No que se refere à água de superfície, em regiões áridas e semiáridas,
encontram-se dispersas e em quantidades variáveis ao longo do ano; e as águas
subterrâneas, localizadas em “zonas de saturação, nas quais rochas permeáveis saturamse sob pressão hidrostática com a água existente entre as camadas impermeáveis do solo
ou rocha, (...), e que atua como um reservatório reabastecível que pode elevar o nível do
lençol freático durante períodos chuvosos” (MORAN, 2010, p. 256 – 260). Em relação às
plantas e animais, o conhecimento empírico das populações tradicionais lhes permite
utilizá-los como alimento, medicamento, fabrico de utensílios/artefatos domésticos e
laborais.
É nesse espaço de existencialidade humana e ambiental que as populações
tradicionais vêm contribuindo com a comunidade científica, no sentido de permitir uma
visão da região semiárida a partir de suas potencialidades e riquezas humana e naturais.
Nesse aspecto, Bezerra; Ribeiro (2014) destacam que esse
[...] outro interlocutor nessas explorações apresenta especial
importância, o mundo de conhecimentos tradicionais e ancestrais
guardados pelos grupos humanos que carregam em sua história e
identidades socioculturais, pelos mais variados motivos – isolamentos
geopolíticos, culturais e socioeconômicos advindos da exploração
colonial mercantil, da escravização –, uma posição profundamente
antipodal em relação aos conhecimentos produzidos no lastro do
arrogante e xenofóbico encantamento da cultura europeia em relação a
si mesma e a suas possibilidades. Condição simbólica, não custa
lembrar, das populações camponesas, quilombolas e indígenas do
mundo, guardiãs de riquezas simbólicos, às quais se reserva, talvez, as
únicas rotas de fuga civilizacional à destruição, terror e horror totais!
(p. 139)
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Valorizar as populações tradicionais como detentoras de saberes que modificam
o olhar desqualificante sobre o bioma caatinga, e que podem contribuir para tomadas de
decisões políticas-ambientais para a conservação do bioma, é também concordar com
Maturana (2009, p. 8), quando destaca que “as redes de conversações que constituem o
viver cultural humano modularam e modulam o curso do fluir biológico do viver humano
e, por sua vez, o fluir biológico da realização do viver do ser humano modulou e modula
o curso do viver cultural do humano”, as quais interferem nas ações que envolvem a
relação homem-natureza. Relacionar essa abordagem com a massificação literária e
midiática em relação a aridez existencial da vida na caatinga, permite compreender a
modulação operada na cultura do homem e mulher sertanejos, expressas na política
protecionista para eles pensadas, e na cultura religiosa messiânica, ainda predominante.
Portanto, “controlar, manipular e alterar a biosfera” em ações que traduzem uma visão do
planeta como “antroposfera”, cujas “externalidades negativas de tal comportamento não
só se fazem sentir com maior rigor em países ou setores de baixa renda, também
prenunciam efeitos significativos em gerações futuras” (MATURANA, 2009, p. 82-83).
Nesse contexto, é fundamental confrontar com outros paradigmas29 que estudam
a Terra e as questões bio-socioambientais e geomorfológicas a ela relacionadas como um
todo uno e complexo, destacando que os paradigmas newtoniano e cartesiano continuam
reaparecendo “nas versões populares da ciência, no inconsciente defensivo dos cientistas
que repudiam o novo paradigma, e entre os economistas neoliberais que fazem um uso
lamentável da ordem natural para impor a ordem social conservadora” (CASANOVA,
2006, p. 260), fatos esses identificados, inclusive, nos livros didáticos que circulam na
educação básica do nosso país, os quais interferem diretamente nas decisões políticoambientais direcionadas às ações para o “combate” à seca nordestina, e na relação do ser
humano com o Semiárido.
3.3.1

Comunidades tradicionais: importância do patrimônio imaterial de
saberes tradicionais, dimensões da sustentabilidade e educação.

29

Os alicerces dos novos paradigmas que estudam a complexidade da existência do Universo e da vida na
Terra, tais como a Teoria da Mecânica Quântica foram estabelecidos durante a primeira metade do século
XX por Albert Einstein, Werner Heisenberg, Max Planck, Louis de Broglie, Niels Bohr, Erwin Schrödinger,
Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Richard Feynman e outros. (Fonte: CAPRA,
Fritjoff. O Tao da Física. Tradução: José Fernandes Dias. Editora: Cultrix. Edição: 28. Ano: 2011).
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O modus operandi da relação dos homens entre si e com a natureza vem definindo
ao longo dos séculos (e porque não dizer milênios!) a estrutura societária, na qual os seres
humanos tem alicerçado todos os processos de sua existência, “numa relação de troca de
experiência que cada um estabelece com o grupo, a natureza, a vida em geral”; na qual
“demonstra em que medida o coletivo é uma reserva de experiência, verdadeira
sedimentação dos conhecimentos, um mundo de ‘realidades múltiplas’, causa e efeito da
intersubjetividade” (MAFFESOLI, 2004, pp. 205, 206).
A formação de grupos societais teve início com a passagem do nomadismo
(período em que, ao longo de milhares de anos o homem viveu da coleta, da caça e da
pesca, de forma predatória, em um mesmo local, levando ao esgotamento dos recursos
naturais), para o sedentarismo (período que teve início a partir da “domesticação” de
plantas e animais, determinando a permanência de grupos humanos em um determinado
local, principalmente próximos a rios), no final do período Neolítico (- 5.000 a – 2.000
aC), também conhecido como Idade dos Metais. O sedimentarismo possibilitou o
conhecimento de como aproveitar a sazonalidade do clima e tudo que a ele está
relacionado (períodos de chuva, reprodução de vegetais e animais), assim como o
desenvolvimento e ampliação de técnicas que favoreceram, ainda mais, a permanência
desses grupos em um determinado lugar (a produção da cerâmica, que melhorou as
condições de cozimento – panelas, e armazenamento em potes dos alimentos, bem como
das moradias - casas de barro), construindo um “ambiente propício à reinvação constante
dos produtos alimentares indispensáveis à sua sobrevivência” (CUNY, 1973, 220).
Tem-se, a partir do sedentarismo de grupos humanos, o início do
compartilhamento de um bem comum por muitos, o que, para Stork; Echevarría (2005),
significa
participar desses bens, comunicá-los ou recebe-los de outros. Essa é a
forma de vida social por excelência. Se faltar a comunidade em uma
instituição30, esta pode estar muito organizada e ser muito complexa,
mas não ter o verdadeiro caráter de instituição humana: existe
comunidade (do grego koinonía) quando o que manda e o que obedece
compartilham as razões, os fins e as motivações da tarefa comum. (p.
265)
30

Tratada aqui de acordo com o que o autor propõe: “O homem organiza sua sociedade (e assim sua vida)
por meio de instituições: existe uma partição de tarefas; cada qual assume algumas, e entre os diversos
membros dessa sociedade se tecem alguns princípios de convivência. Essas instituições surgem, se
desenvolvem e se consolidam de modo propriamente humano, quando se dá nelas a autoridade política.”
(STORK; ECHEVARRÍA, 2005, p.262)
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Comunidades são, portanto, lugares em que grupos humanos se organizam e
estruturam suas vidas a partir de interesses comuns, definidos por elementos culturais,
biológicos e ambientais compartilhados. Lugar em que a individualidade de cada sujeito,
paradoxalmente, “só adquire sentido no contexto comunitário” (MAFFESOLI, 2007), no
qual, segundo o autor, exercita o
conhecimento intuitivo que permite superar o desmembramento, a
separação, a distinção para ascender a uma forma de totalidade. Aquela
que une à natureza, à tribo, à deidade. Conhecimento comum que,
através dos rituais cotidianos, induz um conhecimento de si pelo
reconhecimento do outro. Só somos alguém ou alguma coisa porque o
outro nos reconhece como tal. Assim, a consistência da pessoa é
determinada pela comunidade em que se situa. (p. 133)

É portanto um lugar de complexas relações, no qual os seres humanos têm entre
si relações psicossociais e ambientais, e que segundo Bauman (2003, p.10), paga-se um
invisível preço pelo “privilégio de se viver em comunidade, e este é pago em forma de
autonomia, direito à autoafirmação e à identidade”, constituintes do que Jovchelovitch
(2008) chama de “repertório comum de saber”, responsável pelos “referenciais e
parâmetros que os indivíduos dão sentido ao mundo ao seu redor e relacionam suas
histórias individuais a narrativas mais ampla de vida coletiva” (p. 137). São os saberes
gerados no âmbito comunitário que darão o sentimento de pertença, permitindo que cada
sujeito se perceba no entrelaçamento de sua história de vida, com as histórias de vidas da
comunidade, “dando sentido ao mundo, desenvolvendo as competências teóricas e
práticas para lidar com o cotidiano”, estabelecendo as “relações comunicativas que
permitem o desenvolvimento de laços de solidariedade e cooperação”, em um espaço
intersubjetivo, onde as “comunidades se ligam ao passado, ao presente , e ao futuro
através da memória social, das representações sociais e das identidades sociais “(Ibidem,
p. 139 - 140).
Partindo do conceito generalizado de comunidade, abordamos de forma específica
o conceito de Comunidades Tradicionais, comumente utilizado para referir-se “às
populações que historicamente se relacionam com o meio ambiente de forma muito
íntima, em simbiose e dependência, conhecendo os segredos e propriedades medicinais
das plantas, domesticando os animais, cultivando e selecionando sementes, fazendo da
natureza parte da sua própria vida e história” (STEFANELLO, 2012, p. 4). Esse conceito
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passou a ter maior divulgação a partir da instituição da Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e que, segundo
Almeida (2007, 13), tem “por objetivo específico promover o citado ‘desenvolvimento
sustentável’ com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos
territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais”.
Os conceitos de povos, comunidades e territórios tradicionais, bem como de
desenvolvimento sustentável, apresentam-se no Decreto n.º 6.040 de 7 de fevereiro de
2007, em seu Art. 3º da seguinte forma:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição;
II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais,
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado,
no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas,
respectivamente, o que dispõem os Arts. 231 da Constituição e 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais
regulamentações; e
III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos
naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente
geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras.

Tratando-se de conceitos que trazem em si multireferências, e são de grande
relevância para a afirmação identitária e de alteridade das populações neles implicadas,
Stefanello (2012, p. 5) ressalta que estes “conceitos perpassam toda discussão do direito
à diferença, ao reconhecimento étnico e político, visando a garantia das condições para
subsistência física e cultural dessas comunidades”. Do mesmo modo, é interessante
recorrer a Barth (1984), no que se refere a identidade étnica, traduzida por ele como sendo
um conceito que “é compreendida através do ato de um grupo com ‘membros que se
identificam a si mesmos e são identificados pelos outros”, e que “a autoafirmação é ponto
fundamental para definir identidade e mesmo que as reflexões culturais sejam necessárias,
a questão étnica não pode ser determinada apenas por caracteres culturais”.
No que se refere ao conceito de etnia, tratados por Barth (1984) e Stefanello (2012,
quando nas análises sobre a relação entre o conceito de comunidade tradicional e a
identidade das populações auto identificadas como tradicionais, e considerando que os
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lóci desta pesquisa estão assentes em duas comunidades quilombolas, Viração e
Siriquinha, oficialmente reconhecidas, é relevante chamar a atenção para a distinção que
Munanga (2004, p. 13) traz entre o conteúdo da raça (morfo-biológico) e o de etnia (sóciocultural, histórico e psicológico), aguçando nosso olhar no que se refere a conceitos que
podem estar sendo usados de forma a perpetuar a ideologia hegemônica, de “dominação
e exclusão”.
A maioria dos pesquisadores brasileiros que atuam na área das relações
raciais e interétnicas recorrem com mais frequências ao conceito de
raça. (...) Alguns, fogem do conceito de raça e o substituem pelo
conceito de etnia considerado como um lexical mais cômodo que o de
raça, em termos de “fala politicamente correta”. Essa substituição não
muda nada à realidade do racismo, pois não destrói a relação
hierarquizada entre culturas diferentes que é um dos componentes do
racismo. Ou seja, o racismo hoje praticado nas sociedades
contemporâneas não precisa mais do conceito de raça ou da variante
biológica, ele se reformula com base nos conceitos de etnia, diferença
cultural ou identidade cultural, mas as vítimas de hoje são as mesmas
de ontem e as raças de ontem são as etnias de hoje. O que mudou na
realidade são os termos ou conceitos, mas o esquema ideológico que
subentende a dominação e a exclusão ficou intato. É por isso que os
conceitos de etnia, de identidade étnica ou cultural são de uso agradável
para todos: racistas e anti-racistas. Constituem uma bandeira carregada
para todos, embora cada um a manipule e a direcione de acordo com
seus interesses. (MUNANGA, 2004, p. 13-14)

A abordagem trazida por Munanga (2004) sobre os conceitos de raça e etnia, os
quais estão intimamente relacionados às Comunidades tradicionais quilombolas, nos
convida a uma atenção mais criteriosa na leitura e análise do conceito de comunidades
quilombolas, trazida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da
Presidência da República – SEPPIR - PR31, do Governo Federal, que afirma:
Comunidades quilombolas são grupos com trajetória histórica própria,
cuja origem se refere a diferentes situações, a exemplo de doações de
terras realizadas a partir da desagregação de monoculturas; compra de
terras pelos próprios sujeitos, com o fim do sistema escravista; terras
obtidas em troca da prestação de serviços; ou áreas ocupadas no
processo de resistência ao sistema escravista. Em todos os casos, o
território é a base da reprodução física, social, econômica e cultural da
coletividade.

31

Criada pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março de 2003, convertida na Lei 10.678, a Secretaria
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República nasce do reconhecimento das
lutas históricas do Movimento Negro brasileiro. Fonte: http://www.seppir.gov.br/sobre. Acesso:
16/06/2015.
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É possível observar um desencontro conceitual em relação ao que a SEPPIR – PR
concebe, em relação ao conceito de Comunidade quilombola e o conceito de Comunidade
tradicional atestado na Constituição Federal em seu artigo 68 – Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Na Constituição, tanto comunidades tradicionais quanto
territórios tradicionais, são conceitos que tem suas matrizes no reconhecimento dessas
populações em relação a si mesmas (auto-reconhecimento) e em relação ao território em
que suas existências se afirmam, contrariando a matriz socioeconômica na qual os
conceitos de comunidade quilombola e do lugar onde estão assentes (terras), são
defendidos pela SPPIR-PR.
No que se refere às políticas públicas, principalmente com relação à demarcação
de terras, que possam favorecer as comunidades tradicionais, os governos - Luís Inácio
Lula da Silva (2003 - 2010) e Dilma Rousseff (2011/2014 – 2015...), não têm conseguido
marcar um diferencial acentuado em relação às exigências do mercado, principalmente
no que se refere aos empresários do agronegócio, mesmo tendo sido no governo Lula a
promulgação do Decreto Nº4887, de 20 de Novembro de 2003, que “Regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art.
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, revogando o Decreto Nº
3.91232, de 10 de Setembro de 2001, do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso.
Nesse aspecto, pesquisadores como Arruti(2008); Figueiredo (2008), chamam a
atenção para uma conjuntura que não favorece aos interesses das comunidades
quilombolas em sua luta diária em favor do reconhecimento de seus direitos,
principalmente por conta das “contradições e ambiguidades” do governo Lula em relação
às políticas públicas para as questões quilombolas, que à época, como no contexto atual,
vão de encontro aos “interesses políticos e econômicos nas decisões que buscam
favorecer ao crescimento econômico do país, como dos interesses de grandes
proprietários de terras”, do agronegócio, de empresas multinacionais de celulose, da

32
O Decreto 3912/2001, se propunha a regulamentar as disposições relativas ao processo administrativo
para identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos e para o reconhecimento, a
delimitação, a demarcação, a titulação e o registro imobiliário das terras por eles ocupadas. E em seu Art,
1º, Parágrafo Único, afirmava que só poderiam ter o reconhecimento e titularidade de suas terras quem:
Para efeito do disposto no caput, somente pode ser reconhecida a propriedade sobre terras que: I - eram
ocupadas por quilombos em 1888; e II - estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quilombos em 5 de outubro de 1988. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3912.htm

119

farmacologia etc., grupos esses apoiados sistematicamente por organizações midiáticas
que divulgam, tanto na televisão, quanto em jornais e revistas, matérias que tem o
propósito fundamental de desqualificar os critérios adotados, via Decreto Nº 4887/2003,
para identificação e certificação de comunidades tradicionais.
Em meio a todos os argumentos utilizados por aqueles que são contra o Decreto
Nº4887/2003, também tem sido utilizado o argumento de que os territórios em que
comunidades quilombolas estão inseridas, têm sofrido agressões ambientais que
contribuem para a devastação florestal e comprometimento da biodiversidade local, fato
esse que é veementemente rechaçado por Baldi (2008) quando analisa sobre a busca de
reconhecimento jurídico das comunidades quilombolas, como também da procura em
garantir seus direitos culturais, sociais e territoriais, o autor destaca
a necessidade de reconhecer a diversidade étnico-cultural e
socioambiental brasileira, num contexto constitucional de preservação
do patrimônio imaterial, de reconhecimento da formação cultural
diversificada (em que negros e índios são estruturantes) e de distintas
formas de conhecimento ambiental. Mais ainda: obriga a rever a ideia
de que a preservação ambiental se dá somente quando inexiste presença
humana. Não à toa, 75% da biodiversidade se encontram em terras
indígenas e de comunidades ditas tradicionais: o respeito à
biodiversidade se faz, também, com a preservação da sociodiversidade.
As plantas medicinais utilizadas pelas comunidades de Oriximiná (PA),
por exemplo, estão sendo objeto de pesquisa pela UFRJ — não se olvide
que as comunidades quilombolas são, legalmente, pela internalização
da Convenção da Diversidade Biológica, depositárias de conhecimento
tradicional associado. (p. 2)

Apesar das dificuldades que as populações de comunidades tradicionais que se
auto-definem como quilombolas tem enfrentado para conseguirem seu reconhecimento,
conquistando suas certificações, a SEPPIR-PR, afirma que “até março de 2013, a
Fundação Cultural Palmares certificou 2040 comunidades quilombolas, presentes nas
cinco regiões do país, com maior concentração nos Estados do Maranhão, Bahia, Pará,
Minas Gerais e Pernambuco”, e entre essas certificações encontra-se a da Associação de
Comunidade Quilombola de Viração e Siriquinha (Setembro / 2012), lóci da pesquisa,
aqui apresentada.
Uma outra grave questão que as comunidades tradicionais têm que enfrentar,
questão essa que denota o exacerbado preconceito da classe hegemônica brasileira, é o
fato do Brasil não ter ratificado o Protocolo de Nagoya, em virtude da bancada ruralista

120

e do agronegócio pressionarem o Congresso Nacional usando argumento, o qual, segundo
Santilli (2014), não tem nenhum fundamento legal, sendo portanto falacioso. A
argumentação dos congressistas que representam os interesses de empresários, se
pautava, entre outras razões, na possibilidade de que “o Protocolo criaria dificuldades de
acesso a recursos genéticos da soja (originária da China) para fins de pesquisa e
melhoramento genético vegetal”, já que “as condições para o acesso aos recursos
genéticos da soja serão determinadas pela legislação chinesa, e não pelo Protocolo de
Nagoya” (SANTILLI, 2014, p. 2), argumento esse com viés estritamente econômico.
Na outra extremidade dos argumentos concernentes à ratificação do Protocolo de
Nagoya, encontram-se as comunidades tradicionais, que o consideram de extrema
importância, pois o mesmo, “visa promover a implementação da repartição justa e
equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos”, bem como “dos
conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, detidos por comunidades
indígenas e tradicionais” (ribeirinhos, fundo de pasto, pescadores, quilombolas etc.),
sendo, portanto, considerado “o principal instrumento internacional destinado a promover
a conservação e o uso sustentável da biodiversidade” (Ibidem), ao mesmo tempo em que
valorizará os saberes tradicionais relacionados aos manejos próprios no lidar com a terra,
com a sazonalidade do plantio das variadas espécies encontradas nos distintos biomas, no
uso de plantas e animais para o cuidar da saúde etc.
Um outro aspecto que nos remete a uma atenção mais crítica à não ratificação do
Protocolo de Nagoya pelo Brasil, que novamente Santilli (2014) destaca, além da
biopirataria, é a apropriação indevida dos recursos genéticos e de conhecimentos
tradicionais, os quais “não seriam combatidos de forma eficaz sem o estabelecimento de
obrigações legais e vinculantes tanto para países provedores como para países usuários”
(p. 2), de modo que, no que se refere aos saberes tradicionais, enquanto patrimônio
imaterial, acabam por estar sendo, mais uma vez, desprestigiados, desvalorizados, pelos
grupos hegemônicos, que detém o “poder” de bloquearem a ratificação do Protocolo, em
benefício próprio, e em detrimento das populações tradicionais e da conservação da
biodiversidade brasileira, em um “manifesto heidelberguiano33” modernizado de
congressista contemporâneo.
33

O manifesto de Heidlberg foi elaborado por Michel Salomon, cujo objetivo foi o de denunciar o
movimento verde, no período da conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro em 1992/ Eco92, como
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As discussões sobre o cuidar da diversidade biológica e cultural, ao mesmo tempo
em que se traçam metas para as suas conservações, têm estado nos planos governamentais
da maioria dos países, inclusive no Brasil, e para isso acordos nacionais e internacionais
vêm sendo elaborados e ratificados, como por exemplo a Lei Nº 13.123, de 20 de Maio
de 2015 que “dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso
ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para
conservação e uso sustentável da biodiversidade”, que em seu Art. 2º , no que se refere
aos “conceitos e das definições constantes da Conservação sobre Diversidade Biológica
– CDB, promulgada pelo Decreto Nº 2.519, de 16 de Março de 1998”, no que se refere
aos conhecimentos e comunidades tradicionais, considera:
II - conhecimento tradicional associado - informação ou prática de
população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional
sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao
patrimônio genético;
III - conhecimento tradicional associado de origem não identificável conhecimento tradicional associado em que não há a possibilidade de
vincular a sua origem a, pelo menos, uma população indígena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional;
IV - comunidade tradicional - grupo culturalmente diferenciado que se
reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa
e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela
tradição;
V - provedor de conhecimento tradicional associado - população
indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional que detém e
fornece a informação sobre conhecimento tradicional associado para o
acesso;
VI - consentimento prévio informado - consentimento formal,
previamente concedido por população indígena ou comunidade
tradicional segundo os seus usos, costumes e tradições ou protocolos
comunitários;
VII - protocolo comunitário - norma procedimental das populações
indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores tradicionais que
estabelece, segundo seus usos, costumes e tradições, os mecanismos
para o acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de
benefícios de que trata esta Lei;
IX - acesso ao conhecimento tradicional associado - pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico realizado sobre conhecimento tradicional
associado ao patrimônio genético que possibilite ou facilite o acesso ao
patrimônio genético, ainda que obtido de fontes secundárias tais como
feiras, publicações, inventários, filmes, artigos científicos, cadastros e
uma ideologia irracional que se opunha contra o desenvolvimento econômico e social. Esse manifesto
inicialmente contou com 46 cientistas de destaque, mas, subsequentemente foi endossado por mais de 3.500
cientistas, incluindo 72 Prêmios Nobel. (MOSCOVICI, 2007, p. 187)
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outras formas de sistematização e registro de conhecimentos
tradicionais associados;

As populações tradicionais, detentoras de cultura própria, distintas entre si,
possuem organização social diferenciada, costumes e conhecimentos produzidos nas
relações diárias (pessoais, laborais, com a natureza) – os saberes tradicionais -, e
transmitidos oralmente por gerações. Os conceitos e as definições tratadas na Lei Nº
13.123/2015, traduzem a importância dos saberes tradicionais para a consolidação do
Brasil, enquanto um dos expoentes em patrimônio material e imaterial / cultural e
biológico, os quais são reconhecidos por uma parte significativa da comunidade científica
mundial, como sendo de extrema relevância, pois contribuem para a manutenção do
processo de organicidade rizomática do ecossistema planetário, e consolidação identitária
dos povos tradicionais ou não.
Corroborando com a análise acima, buscamos o argumento de Leff (2006), que
afirma:
a crise ambiental veio questionar os fundamentos ideológicos e teóricos
que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico; (...) foram
propostas e difundidas estratégias [de] desenvolvimento, postulando a
necessidade de se criar novas formas de produção e estilos baseados nas
condições e potencialidades ecológicas de cada região, assim como na
diversidade étnica e na capacidade das populações locais para a gestão
participativa dos recursos.(...) Neste contexto, a diversidade biológica e
a diversidade cultural emergiram, ganharam visibilidade, tornaram-se
objeto estratégico da Agenda ambiental. Assim, os ‘povos tradicionais’
ganharam espaços políticos para legitimar seus direitos culturais em
relação a seus territórios étnicos, a suas línguas e costumes, a sua
dignidade e autonomia. Ali, está se forjando uma nova consciência
sobre os direitos dos povos tradicionais, redefinindo conceitos, valores
e paradigmas da relação homem-natureza. (p. 133 – 136) [Grifo nosso]

No contexto onde os saberes populares ganham uma nova dimensão, ao mesmo
tempo em que transformações nas estruturas e relações societais (econômica, política,
social, cultural, ambiental, territorial) se avizinham, tanto no ocidente quanto no oriente
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(Primavera Árabe34, Podemos35, Ocupa Wall Street36, Movimento anti-imigração37), e
aqui no Brasil (Passe Livre38, “Fora Dilma”39), pensar a comunidade (urbana e rural)
como lugar importante para realização de “análises no campo da saúde, da política, da
educação, do crime e comportamentos desviantes, [do ambiente, da sustentabilidade, da
qualidade de vida], entre outros”, segundo Jovchelovitch (2008), é necessário, antes de
tudo, “compreender a comunidade para compreender a identidade, as aflições sociais, a
rebelião e o conflito global, [a partir] do estudo de como as comunidades pensam, como
elas se definem como comunidades, como seu saber local é produzido, avaliado e se
relaciona com outros regimes de saber” (p. 130), que poderão gerar novas alternativas
para as relações estabelecidas dos homens e mulheres ente si, nas relações sociais, e no
lidar com o ambiente/natureza. [Grifo nosso].
No que se refere as comunidades tradicionais (urbanas ou rurais), é necessário,
entretanto, não romantizar sobre suas condições de vida aqui no Brasil, especificamente
as comunidades quilombolas, tendo como parâmetro apenas a sua condição de sujeito que
contribui para a conservação do patrimônio material e imaterial diretamente relacionados
com os saberes culturais e naturais, tendo em vista estudos que demonstram o percurso
secular de discriminação e humilhação sofrido pela população negra, resultante do longo
período do sistema escravista, que limitou-lhes “os movimentos, o acesso à

34

Movimento (em 2010) de populações oprimidas por governos que ao longo de décadas atenderam aos
interesses imperialistas e mantiveram um silencio forçado a custa de muita opressão política e da formação
de verdadeiros estados policialescos, que nunca abriram espaço para manifestações de descontentamentos
sociais e menos ainda canais reais de participação política para seus cidadãos. (Fonte:
www.sohistória.com.br)
35
Movimento social de protesto espanhol, que mobilizou a população em 2011, contra a política econômica
adotada na União Européia, que tem causado graves problemas sociais, como por exemplo alto índice de
desemprego. (Fonte: www.evistaforum.combr).
36
Movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção e a indevida
influência das empresas - sobretudo do setor financeiro - no governo dos Estados Unidos. Iniciado em 17
de setembro de 2011. (Fonte: www. occupywallst.org)
37
Protestos contra uma suposta invasão de imigrantes aos países da União Europeia, que “defende-se”
tronando-se uma autentica fortaleza, reforçando as suas fronteiras externas e o controle sobre a entrada de
novos imigrantes; tudo em nome da paz interna e da prosperidade econômica. (Fonte:
http://imigrantes.no.sapo.pt/)
38
Movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente, que luta desde 2005 por um
transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada. Ganhou
notoriedade nacional em 2013, quando levou milhares de pessoas às ruas, em dezenas de cidades (capitais
e no interior), em defesa da “Tarifa zero” para transportes coletivos. (Fonte: http://www.mpl.org.br/)
39
Movimento da classe média brasileira (iniciado pós-eleição em 2014), insatisfeita com a vitória de Dilma
Rousseff do PT, cujo partido tem implementado políticas públicas que favorecem às camadas mais pobres
da população desde 2003. (Fonte: http://www.vermelho.org.br/noticia/)
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documentação, o acesso à Justiça, o acesso à política, para não falar de outros recursos
econômicos e sociais” (ARRUTI, 2008, p. 6).
Esse quadro, é, portanto, preâmbulo de outros ainda mais sintomático, que
desnudam uma sociedade racista, retratada de forma cruel nos resultados obtidos através
da “Chamada Nutricional Quilombola40”, nos quais “90,9% das crianças quilombolas
moram em domicílio com renda familiar inferior a R$ 424 por mês e mais da metade
(57,5%) vive em lares com renda total menor de R$ 207, (...) e apenas 3,2% das crianças
moram em residência com acesso a rede pública de esgoto (contra 45,6% dos brasileiros)”
(ARRUTI, 2008, p. 2), consequência da divergente correlação entre o número de
comunidades e o número de famílias atendidas pelas diversas ações das políticas públicas
pensadas para essas comunidades. Sobre essa grave situação, ainda segundo Arruti
(ibidem), é necessário “estabelecer um controle social da relação das comunidades e
famílias registradas pelas municipalidades”, assim como “estabelecer uma discussão
sobre qual seria a forma mais adequada de estimar a aplicação de tais políticas”, levando
em consideração as “importantes variações sociais na organização da unidade familiar
quilombola”, apontadas em diferentes estudos.
Conjunturas tão díspares e ao mesmo tempo tão imbricadas (riquezas de um país
megadiverso, diferenças “abissais” no campo socioeconômico, saberes tradicionais
subutilizados, desenvolvimento biotecnológico x pobreza extrema, prevalência das
necessidades do mercado sobre as necessidades humanas etc.), exigem, segundo Nunes;
Santos Jr. (2013) “ações transformadoras”, que considerem “a emancipação dos grupos
sociais a partir de um vínculo, latente e duradouro, ecológico e simbólico, com os
territórios e ambientes que lhes dão sustentação, na ação engajada e na aprendizagem das
incertezas e discrepâncias do mundo” (p. 112), numa proposta de reestruturação
socioeconômica, política e educacional que atenda aos princípios norteadores de uma
sociedade mais equânime e solidária. Essa perspectiva, encontra ressonância nas
reflexões que Argueta (2010, p. 243) faz sobre a importância de conhecer as bases
epistemológicas dos saberes local e global, como expressão do saber, fazer, refletir e atuar
40

Inquérito nacional da Secretaria de Atenção à Saúde sobre as condições gerais de vida e de saúde da
população quilombola, que implicou em uma avaliação nutricional de crianças de zero a cinco anos,
realizada em agosto de 2006 (e publicada em maio de 2007), durante a segunda etapa da Campanha
Nacional de Vacinação. A avaliação foi montada com base em informações colhidas junto a pouco menos
de três mil crianças que compareceram aos postos de vacinação, localizados em 60 comunidades
quilombolas de 22 estados. (Fonte: ARRUTI, 2008, p. 6)
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em processos de desenvolvimento social e econômico, caracterizados por enfoques
participativos, sustentáveis e de inclusão, de modo a fortalecer o desenvolvimento
endógeno nos mais diferentes modelos de desenvolvimento (rural, sustentável,
econômico local, humano etc.)
As transformações que estão sendo exigidas pelas populações, nos mais diversos
países e contextos, inclusive no Brasil, no que se refere ao tipo de sociedade que se deseja
para o novo milênio, precisam serem observadas criticamente, na perspectiva de
desvelamento da manipulação que os “pensadores” capitalistas fazem do conceito de
desenvolvimento, como alerta Argueta (2010):
[...] la mundialización de los processos económicos, sociales,
culturales, políticos y científicos están impregnando las realidades
nacionales, sin dejar de evidenciar que los produtos esperados dentro
de um processo de internacionalización, como parte de lo que el mundo
occidental capitaliza, identificando los diferentes momentos del
problema socialmente construídos para reflexionar el potencial
humano, sin alejarse de elementos que em el nuevo mundo se expresan
desde su cultura y universos simbólicos, poniendo em evidencia nuevas
formas subliminares de colonización y transgresión de otras culturas em
todo el mundo, haciendo uso del lenguaje y metalnguaje oral y escrito,
iconográfico y virtual, reproducido por los modelos educativos
formales em todos sus níveles com el apoyo de los médios de
comunicacíon. (p. 242)

Esse é um aspecto fulcral para a compreensão da ancoragem de representações
sociais sobre o conceito de desenvolvimento que prioriza o aumento de produção e lucro
como sendo o definidor de sucesso pessoal e profissional, conceito esse que acaba por
transversalizar o imaginário individual e coletivo da sociedade, sendo, portanto prioridade
na elaboração das diretrizes políticas, econômicas e educacionais. Sobre essa realidade,
Víctor Toledo, já vem chamando a atenção há mais de uma década quando em um de seus
escritos (TOLEDO, 2003, p. 113), destaca que é necessário enfrentar o dilema em aceitar
um falso paradigma defendido pelo neoliberalismo de que “tudo é solucionável pelo
mercado e pela tecnologia”, sendo portanto imprescindível rechaça-lo, em favor de uma
nova utopia, “baseada na capacidade de mobilização social, da coesão familiar e
comunitária, os recursos locais, as potencialidades da natureza”, e, por que não, baseada,
também, nos saberes emergidos de comunidades urbanas, rurais, e tradicionais.
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Do mesmo modo, Nunes; Santos Jr. (2013) propõem o campo investigativo da
utopia, como um caminho a seguir para se conquistar a meta de “romper com as estruturas
hegemônicas do sistema-mundo regido pelo capital (ALVES, 2011)”, em uma abordagem
diferente, não-quimérica, inserida na Geografia do tempo presente. (...)
descortinar a territorialização dos sonhos, ou melhor, dos lugares
idealizados, a partir da imersão concreta dos grupos em suas realidades
socioambientais vigentes. Como exemplos podemos citar comunidades
tradicionais que sabem usar a sua potencialidade local, diversas aldeias
indígenas, [comunidades quilombolas], experiências comunitárias
através do uso comum de recursos(...). (NUNES; SANTOS Jr., 2013,
p. 115) [Grifo nosso]

É importante destacar que a utopia aqui proposta, vai de encontro às análises de
Chauí (2008, p. 9-12), quando em seu ensaio “Notas sobre utopia”, ela destaca que a
utopia tem influenciado o “curso da história”, justamente por negar, de forma radical, “as
fronteiras do real instituído e por oferecer aos agentes sociais a visão de inúmeros
possíveis”, caracterizada por “um conjunto de práticas e de movimentos sociais
contestadores da sociedade presente no seu todo”. A autora também chama a atenção para
o perfil do “utopista”, como sendo “um revolucionário ou um reformador consciente do
caráter prematuro e extemporâneo de suas idéias que, por isso, não podem ser postas
como um programa”, mas alguém que está atento às idiossincrasias da sociedade
contemporânea, e que procura encontrar caminhos viáveis para a concretização das
mudanças necessárias, a partir do conhecimento das causas materiais (econômicas,
sociais,

territoriais,

naturais),

e

imateriais

(ideologia

hegemônica,

saberes

populares/tradicionais, conhecimento cientificamente elaborado) que fundamentam a
ambivalência societária, que é constituída ao mesmo tempo por sujeitos (homens e
mulheres) que promovem a opressão, a injustiça, a exploração humana e da natureza, a
desigualdade etc., como também por sujeitos (homens e mulheres) que lutam por relações
humanas solidárias, justas, equânime, numa relação homem-natureza em que prevaleça o
respeito ao ciclo vital, intrínseco a todos os organismos.
O perfil do utopista como sendo aquele que conhece a realidade na qual a
sociedade/comunidade está inserida, propondo alternativas para a solução das questões
que impedem a concretização de uma estrutura social pautada em valores éticos,
ecológicos e humanísticos, vai de encontro àqueles que lutam pela permanente construção
de um desenvolvimento sustentável que “frente a um mundo dominado pelo
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individualismo, pela gratificação narcisista, do consumo, da mercantilização de todas as
esferas da vida, e o uso imoral da ciência e da tecnologia”, é capaz de “construir ou reparar
outro embasado na solidariedade, na vida comunitária e de uma ciência capaz de resolver
os principais problemas das maiorias e de combinar-se com os saberes populares”
(TOLEDO, 2003, p. 113); que “preserve as identidades étnicas, os valores culturais e as
práticas tradicionais de uso dos recursos” (LEFF, 2009, p. 127); “que examina as
contradições e ideologias do processo, bem como analisa as múltiplas dimensões da
sustentabilidade (ecoambiental, social, econômica, política, cultural, territorial,
demográfica etc.)” (GUIMARÃES, 1997, citado In: NUNES, SNATOS Jr., 2013, p. 125),
de modo a evitar não cair no engodo da proposta de sustentabilidade neoliberal, que utiliza
a comunicação midiática para estabelecer no modus de vita da sociedade, as
“representações e valores da classe dominante, que deformam e mistificam a realidade
social, imobilizando a consciência de classe sociais” (CHAUÍ, 2008, p. 12), reificando o
tipo de desenvolvimento e qualidade de vida que perpetuam a ideologia hegemônica.

3.4 QUALIDADE DE VIDA: CONCEITO REVISITADO NA RELAÇÃO
HOMEM-EDUCAÇÃO-SUSTENTABILIDADE-NATUREZA.

Qualidade de vida, enquanto construto psicológico, sociológico e cultural, traz em
si um alto nível de complexidade, que exige uma maior atenção quando se pretende traçalo enquanto eixo norteador de uma investigação. Nessa perspectiva, Minayo (2000)
destaca, no que se refere a representação que o indivíduo tem sobre qualidade de vida, a
observância dos aspectos referenciais (histórico, cultural e social), assim por ela
definidos:
O primeiro é histórico. Ou seja, em determinado tempo de seu
desenvolvimento econômico, social e tecnológico, uma sociedade
específica tem um parâmetro de qualidade de vida diferente da mesma
sociedade em outra etapa histórica. O segundo é cultural. Certamente,
valores e necessidades são construídos e hierarquizados diferentemente
pelos povos, revelando suas tradições. O terceiro aspecto se refere às
estratificações ou classes sociais. Os estudiosos que analisam as
sociedades em que as desigualdades e heterogeneidades são muito
fortes mostram que os padrões e as concepções de bem-estar são
também estratificados: a ideia de qualidade de vida está relacionada ao
bem-estar das camadas superiores e à passagem de um limiar a outro.
(p. 9).
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Nos contextos histórico, social e cultural contemporâneo, a representação que se
tem sobre qualidade de vida, veiculada cotidiana e desmedidamente pelos veículos de
comunicação, mass media, sejam televisivos ou impressos, traduz sempre a relação
produção-consumo como sendo a responsável pelo alcance da tão sonhada “felicidade”,
e portanto, de um nível de qualidade de vida desejante.
No ensaio “Mal-estar na cultura” Freud (1995) dedica um espaço privilegiado de
reflexão para o tema da felicidade, onde afirma que “a felicidade, tal como é comumente
concebida pelos homens, significa obtenção de prazer”, condição essa que tem sido
pleiteada / desejada por todas as classes sociais, em todos os níveis sensoriais (a beleza
dos designers cada vez mais sensualizados dos automóveis; o sabor cada vez mais
“viciantes” dos alimentos industrializados; a textura cada vez mais suave ao toque das
texturas; o aroma cada vez mais sofisticados dos perfumes; a sonoridade com apelo à
sexualidade dos diversos ritmos musicais), e, de certa forma “atendidos”, inclusive, via
políticas econômicas implementadas, as quais incentivam a produção de bens materiais
(isenções fiscais ou taxa zero para a compra de automóveis e eletrodomésticos; facilidade
de financiamento para a aquisição da “casa própria”; visibilidade para quem possui
smatphones, tablets e/ou notebooks estando sempre “conectados” na rede; praticidade
para quem ingere uma determinada marca de refrigerante ou que se alimenta de
determinados tipos/marcas de sanduiches, pizzas, etc.), e a valorização de quem os
consomem (via propagandas, principalmente em canais abertos), em que reforçam a ideia
de sucesso para aqueles que possuem o automóvel do ano; tvs plasmas e de alta definição;
iphones/ipads; roupas e sapatos de “marca x ou y”;

apartamentos com varanda

“gourmet”; consumo diário de determinados alimentos e bebidas compartilhados entre
família e amigos, etc.
Essa realidade retrata o pensamento de Bauman (2005) que ao relacionar
qualidade de vida ao consumo, é enfático em afirmar que, por esse viés, “é impossível
criar um mundo no qual todos obtenham a qualidade de vida desejada”, sendo portanto
um objetivo irrealista, pois, “se qualidade de vida é definida pelo consumo, seriam
necessários três planetas Terra iguais ao que vivemos para garantir qualidade de vida para
todos” (In: KAWATA , 2013, p. 4), isso porque, atualmente, “quanto melhor a qualidade
de vida, maior a ‘pegada ecológica’ deixada por uma cidade no planeta que
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compartilhamos” (BAUMAN, 2005, p. 38), o que se traduz em um problema ambiental
sem paralelo, e sem possibilidade de solução a curto ou médio prazo.
No Brasil, como consequências de todas essas “conquistas”, está sendo constituída
uma população cada vez mais endividada41, apresentando graves problemas de saúde
coletiva (52,5% com excesso de peso42; apesar da diminuição no combate à miséria e à
fome com o auxílio de programas do governo, como o Bolsa Família, a desnutrição43
ainda é motivo de preocupação, etc.), e condições de vida insalubres (bairros populares
sem saneamento básico, casas sem esgotamento sanitário, falta de arborização etc.),
“mesmo apresentando tendência de declínio, o número de internações por doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI) ainda é elevado”
(IBGE/IDS, 2015)44. Esses indicadores têm veiculados através de matérias jornalísticas,
pela mesma mídia que estimula o consumo e reifica a representação de “sucesso” como
qualidade de vida.
Uma outra questão que é necessário analisar, é a relação entre a posição que o
Brasil ocupa como sendo a 7ª (sétima) maior economia do planeta45, e o ranking mundial
do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (79º lugar, com a média de 0.744, entre os
países considerados como de alto desenvolvimento humano), posições essas que não
refletem a condição real de qualidade de vida da população brasileira, já que os
parâmetros utilizados para a mensuração do IDH (expectativa de vida, acesso ao
conhecimento/escolarização, e o padrão de vida/renda per capita) não envolvem a

41

No último mês de maio (2015), o indicador regional de inadimplência do consumidor calculado pelo
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
registrou crescimento na quantidade de dívidas atrasadas em todas as regiões brasileiras. Dívidas por setor:
Água e Luz: Centro Oeste, com alta de 29,18% e Sudeste, com crescimento de 17,49%; Norte e Nordeste:
pendências de serviços de comunicação (telefonia móvel e fixa, TV por assinatura e internet), com
crescimento de 37,35% e 19,38%, respectivamente; Dívidas bancárias (cartão de crédito, financiamentos,
empréstimos e seguros): Sul (11,39%); Atrasos no comércio se destaca no Centro-Oeste (2,70%). Fonte:
https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/, publicado em 23/06/2015.
42
Acessar: http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/04/nivel-de-obesidade-no-brasil-e-estavel-masexcesso-de-peso-aumenta. Publicado em: 15/04/2015.
43
Acessar:
http://www.mds.gov.br/saladeimprensa/noticias/2014/marco/brasil-conquista-primeirageracao-de-criancas-sem-fome-afirma-ministra. Publicado em: 19/03/2014.
44
Indicadores
de
Desenvolvimento
Sustentável
–
IDS.
Acessar:
http://www.ecobrasilia.com.br/2015/06/19/ibge-divulga-indicadores-de-desenvolvimento-sustentavel2015/. Publicado em: 19/06/2015.
45
O Brasil ocupa a 7ª posição no ranking das maiores economias do mundo, caindo uma posição face ao
ano anterior, mostrando aqui alguma instabilidade na sua própria gestão económica. É um país de grandes
contrastes e que está atualmente com um valor de PIB na casa dos 3 triliões de dólares. Fonte: http://www.ekonomista.pt/artigo/maiores-economias-do-mundo/
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condição de vulnerabilidade econômica que a maioria das famílias vivem. Segundo o
PNUD (2013), conceitos como “democracia, participação, equidade, sustentabilidade são
outros dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados no
IDH”, o que, para o “Relatório de Desenvolvimento Humano - 201346 , a essencialidade
de “promover as escolhas das pessoas e proteger os resultados positivos da promoção do
desenvolvimento humano”, reflete a “necessidade de mudança de políticas públicas e
normas sociais”, para que o desenvolvimento seja equitativo e sustentável.
Considerando os aspectos abordados acima no que se refere a incoerência
existente entre a relação IDH – desenvolvimento equitativo e sustentável na sociedade
brasileira, considerando também o conceito de “qualidade de vida” vigente e reificada
pela mass media, propõem-se uma reflexão sobre a complexidade desse construto, em
virtude da subjetividade que o envolve, podendo ter significados distintos tanto para o
indivíduo quanto para o grupo social. Assim, as várias representações de qualidade de
vida podem traduzir “felicidade, harmonia, saúde, prosperidade, morar bem, ganhar
salário digno, ter amor e família, poder conciliar lazer e trabalho, ter liberdade de
expressão, ter segurança, ou o somatório de todos esses atributos” (QUEIROZ; SÁ;
ASSIS, 2004); podem refletir “conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e
coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes,
sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade cultural” (MINAYO;
HARTZ; BUSS, 2000); no que se refere às populações podem depender “de suas
condições de existência, do seu acesso a certos bens e serviços econômicos e sociais:
emprego e renda, educação básica, alimentação adequada, acesso a bons serviços de
saúde, saneamento básico, habitação, transporte de boa qualidade, etc.” (ADRIANO et
al., 2000); como também, em relação às comunidades rurais do semiárido, pode refletir o
prazer de estar sentado sob a sombra de uma árvore, para contar/ouvir os “causos” que a
memória ou a imaginação traduzem, no prazer de ouvir o melodioso canto do Sofrê
(Icterius j. jamacaii), de colher os frutos ou retirar as raízes que servirão como alimento,
de sentir o cheiro de chuva no ar, na expectativa de que logo após os pingos de chuva
molharem a terra seca, a caatinga se “vestirá” de vários tons e matizes: verde claro, verde
escuro, amarelo, roxo, etc., enchendo de luz e cor o olhar do sertanejo.
46

Relatório do PNUD – “Sustentando o Progresso Humano: Redução da Vulnerabilidade e Construção da
Resiliência", lançado em julho/2014, em Tóquio, no Japão. Fonte: http://www.pnud.org.br/HDR/
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Assim, diante da complexidade da representação de qualidade de vida, sendo o
construto que delineia todo o percurso da pesquisa aqui trabalhada, será considerado
como parâmetro para análise da qualidade de vida os conceitos que levem em
consideração as condições de vida de populações que vivem no campo ou zona rural,
principalmente as comunidades rurais e/ou comunidades rurais tradicionais, enquanto
lócus em que as potencialidades humanas (viver, sentir, amar, trabalhar, produzir bens e
serviços, elaborar saberes e cultura etc.) podem ser desenvolvidas, numa relação de
respeito e valorização pelo habitat onde suas existências se fazem. Para tanto, Minayo
(2000) destaca a necessidade de considerarmos que o construto
qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido
aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa,
social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a
capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que
determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar.
O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos,
experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se
reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo
portanto uma construção social com a marca da relatividade cultural.
(p.8)

Os problemas ambientais que a humanidade tem enfrentado, consequentes das
concepções social e cultural vigentes, vem se agravando cada vez mais, em virtude da
grande quantidade de produtos industrializados desejados e adquiridos pela população,
cuja matéria prima que os compõem têm prazos de degradação inalcançáveis pelo ser
humano em gerações47, gerando questionamentos sobre os modelos de sociedade e de
bem-estar predatórios, os quais
agregaram, à noção de conforto, bem-estar e qualidade de vida, a
perspectiva da ecologia humana – que trata
do ambiente
biogeoquímico, no qual vivem o indivíduo e a população; e o conjunto
das relações que os seres humanos estabelecem entre si e com a própria
natureza. Esse conceito não aplica a dimensão evolucionista de uma
escalada cada vez maior de conforto, consumo e bem-estar. Pelo
contrário, ele se apoia na ideia de excelência das condições de vida
(Witier, 1997) e de desenvolvimento sustentável. Questiona as
condições reais e universais de manutenção de um padrão de qualidade
de vida fundado no consumismo e na exploração da natureza que, pelo
seu elevado grau predatório, desdenha a situação das gerações futuras,

47

Plástico: 200 a 450 anos; latinhas de alumínio, tampinhas de garrafas, pilhas e baterias: 100 a 500 anos;
fraldas descartáveis: 600 anos; vidro e pneu: tempo indeterminado etc. Fonte: GRIPPI, S. Lixo, reciclagem
e sua história: guia para as prefeituras brasileiras. Rio de Janeiro: Interciência, 2001.
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desconhece a cumplicidade de toda a biosfera e não é replicável.
(MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 9).

A visão racionalista-cartesiana em que o homem se vê separado da natureza,
colocando-se apenas como um observador-dominador, ainda persiste, de forma cada vez
mais sofisticada (transgenia, nanotecnologia, clonagem etc.), com o objetivo de satisfazer
às exigências do mercado capitalista, como também às necessidades “plantadas” nas
mentes e corações da população para a conquista de uma melhor qualidade de vida. Essa
é uma realidade que traduz um comportamento humano que desconsidera o princípio
histórico, o qual “pressupõe que todas as partes de um conjunto estão em relação umas
com as outras”, e que, “somos uma das forças materiais que, interagindo com as outras,
formamos a natureza”, mas que esse saber não é suficiente para fazer com que o ser
humano mude sua visão e procedimento em relação a natureza (MOSCOVICI, 2007, p.
249). Continuando na mesma linha de raciocínio, o autor afirma que:
A ideia de uma natureza histórica significa que existem escolhas,
alternativas, que nenhum dos estados da natureza é independente da
sociedade humana. (...), para que exista uma política, é necessário fazer
escolhas, ter alternativas. Se não podemos nem escolher nem definir
qual o estado de natureza no qual pretendemos viver, ou a forma de
sociedade adequada, então não há ecologia política nem movimento
ecológico de porte histórico. (Ibidem, p. 250).

Essa afirmação nos dá a dimensão da necessária conquista da autonomia no
pensar, nas decisões e nas ações que determinarão o nível de qualidade de vida que um
indivíduo ou um grupo pretende ter. É nesse contexto que a formação para a autonomia
de homens e mulheres, deve transversar, imbricadamente, nas relações coletiva e com a
natureza, no exercício de uma pedagogia que liberta, atentos ao que Freire (1996, p. 110)
destacou em “Pedagogia da Autonomia”, quando nos convida a não cometermos os erros
de, por um lado, ter uma “compreensão mecanicista da História, que reduz a consciência
a puro reflexo da materialidade, e de outro, o subjetivismo idealista, que hipertrofia o
papel da consciência no acontecer histórico”. Para Freire, é necessário que se tenha a
consciência de que “nem somos, mulheres e homens, seres simplesmente determinados
nem tampouco livres de condicionamentos genéticos, culturais, sociais, históricos, de
classe, de gênero, que nos marcam e nos achamos referidos”, o que, por um lado, revela
nossa fragilidade, mas que, por outro, nos provoca na busca ousada e incessante de uma
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“educação para a liberdade, voltada para a construção de sociedades livres”, educação
essa que deve ser pautada na “autogestão pedagógica, feita pela comunidade”, que
“pressupõe, essencialmente, saberes associados a um mundo multiplicado em diferentes
horizontes, redes, rizomas, teias, saberes para uma vida sem fronteiras, alternativa”, e
também, “contraditória” (NUNES; SANTOS Jr., 2013, P. 119), parâmetros esses que
poderão dar uma nova dimensão societária que privilegie um nível de qualidade
sustentável de vida, pautada na relação dos homens consigo, com o outro e com a
natureza, tendo como princípios norteadores uma educação que privilegie a autonomia, a
equidade, a ética e a justiça.

3.4.1

Educação e saberes tradicionais: práxis que potencializam a
sustentabilidade e a qualidade de vida.

A promoção de transformações significativas no olhar da sociedade em relação a
valorização de conhecimentos/saberes que considera os aspectos históricos, sociológicos,
culturais, territoriais e identitário de populações tradicionais, passa pelo viés da formação
de homens e mulheres, em todos os níveis de escolaridade brasileira (básico e superior)
numa perspectiva freiriana libertadora (FREIRE, 1987, p. 29), para a qual, através do
diálogo, deve-se considerar as condições históricas e o nível de percepção da realidade
dos envolvidos (negros e indígenas) no processo colonialista, na busca de superação das
dificuldades e limites impostos pelo sistema hegemônico (de ensino eurocentrado),
promovendo o emponderando de saberes tradicionais individuais e comunitários, como
também a participação ativa nas questões que a relação com a sociedade/coletividade lhes
impõem, de forma crítica, condição única que tornará possível a transformação de um
“povo, capaz de optar e decidir” (FREIRE, 1967, p. 102), na afirmação de sua autonomia.
Historicamente, a predominância da construção eurocêntrica do conhecimento
como sendo superior e universal, se verifica a partir do colonialismo na América,
iniciando “não apenas a organização colonial do mundo mas – simultaneamente – a
constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória e do imaginário
(MIGNOLO, 1995; QUIJANO, 1992, In: LANDER, 2005, p. 10). Esse foi um processo
que naturalizou a concepção de mundo eurocêntrica, definindo-a como a “única forma
possível de existência”, transformado em dispositivo colonizador, e que articulou
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como forma natural de organização do ser humano e da sociedade,
[cuidando para que] as outras formas de organização e de conhecimento
da sociedade, se transformassem não só em diferentes, mas em carentes,
arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas. São colocadas num
momento anterior do desenvolvimento histórico da humanidade
(FABIAN, 1983), o que, no imaginário do progresso, enfatiza sua
inferioridade. Existindo uma forma “natural” do ser da sociedade e do
ser humano, as outras expressões culturais diferentes são vistas como
essencial ou ontologicamente inferiores e, por isso, impossibilitadas de
“se superarem” e de chegarem a ser modernas (devido principalmente
à inferioridade racial). (LANDER, 2005, p.13-14) [Grifo nosso]

Em comunhão com Gramsci (1978), quando este afirma que a escola faz parte da
estrutura que permite a veiculação de ideologias48, visões de mundo que são constituídas
na sociedade, numa “expressão da vida comunitária de um bloco social, de um sujeito
coletivo, razão pela qual Gramsci as chama de ‘ideologias orgânicas’, e que “através de
um discurso apropriado, mobilizam, articulam e direcionam as ações das classes”
(BRANDÃO; DIAS, 2007, p. 82), onde a sociedade civil, ali representada, “é o lugar no
qual se dá a luta entre projetos sociais e políticos que são contraditórios entre si, no quadro
da disputa pela hegemonia entre as classes sociais fundamentais”, e o “poder dos grupos
dominantes é exercido de forma repressora, mas também de forma ‘humana’, porque ele
busca e educa o consenso das classes subalternas” (DORE, 2006, p. 338), compreende-se
a forma pela qual a desqualificação dos conhecimentos/saberes tradicionais, manteve-se
ao longo dos séculos, desde a colonização das Américas, bem como a supremacia do
conhecimento cientificamente elaborado com base em princípios eurocêntricos, onde se
destaca o domínio da natureza pelo homem, de modo a satisfazer suas “necessidades”.
A supremacia do conhecimento produzido a partir dos pressupostos de
superioridade e universalidade (eurocentrismo), desqualificaram os diferentes
conhecimentos/saberes elaborados no cotidiano das populações locais/tradicionais,
principalmente indígenas e de origem africana, consideradas e tratadas por muitos como
populações inumanas. Essa realidade, analisada de forma crítica, nos desafia a destacar
os “saberes produzidos e compartilhados nas comunidades, originários das relações
48

“... concepção de mundo que se manifesta na ação e a organiza”, (...) “é unidade de fé entre uma
concepção de mundo e uma norma de conduta adequada a essa concepção”; “(...) uma concepção de mundo
que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de
vida individuais e coletivas” (GRAMSCI, 1978 p. 16) Fonte: GRAMSCI, Antônio. Concepção Dialética
da História. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1978.
.
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estabelecidas entre os diferentes grupos, com o território, e no lidar com a natureza”
(SANTILLI, 2005, p. 192), de forma distinta, tanto histórica quanto social e
culturalmente, exigindo o enfrentamento das “relações de colonialidade, as quais seguem
condicionando e impedindo o trânsito e a legitimação dessas outras epistemologias na
educação escolar” (CALDERONI; NASCIMENTO, 2012, p. 308).
Os dois contextos aqui abordados, nos quais os conhecimentos/saberes são
elaborados, possuem diferentes características: i) “modo de produzir inovações e
transmitir conhecimentos por meio de práticas específicas” (GALLOIS, 2000, p. 57); ii)
elaboração de conhecimentos/saberes “contextualizados com o território, com a relação
com a natureza” (CALDERONI; NASCIMENTO, 2012, p. 308), sendo essa uma
diferença fundamental entre as duas formas de conceber os dois conhecimentos –
eurocêntrico e tradicional, respectivamente.

Reafirmando com os autores sobre a

distinção entre as duas premissas conceituais, destacamos a assertiva de “Mato (2009)
[que] considera o conhecimento ocidental (europeu) mais específico, mais fragmentado,
menos contextualizado, marcado pela pretensa objetividade”; e o “conhecimento
tradicional (...) é mais contextualizado, tramado nas relações com a sua territorialidade,
na vivência para aprender” (In: CALDERONI; NASCIMENTO, 2012, p. 308), premissas
essas que promovem as peculiaridades que os tornam singulares.
Um outro aspecto a ser considerado quanto a importância da escola como lócus
de significação e valorização do conhecimento/saberes, onde diferentes visões de mundo
entrecruzam, é o fato de ser um espaço público/comunitário, no qual os
conhecimentos/saberes tradicionais devam ser constituintes dos programas de matrizes
curriculares, “um espaço comum a todos os membros da comunidade onde a vida
comunitária se torna visível e conhecida, (...) ponto de encontro, território de conexões e
comunicação, (...) de modo que questões de interesse comum possam emergir e que a
pluralidade de perspectivas que constitui a comunidade possa ser trabalhada e resolvida”
(JOVCHELOVICHT, 2008, p. 147). A desqualificação dos saberes tradicionais, nada
mais é do que a prevalência secular da ideologia da classe dominante que se faz
hegemônica na escola, a partir da “constituição de uma determinada moral, de uma
concepção de mundo, numa ação que envolve questões de ordem cultural”, com a
intencionalidade da efetivação de um “acordo coletivo”, através da “mensagem
simbólica, produzindo consciências falantes, sujeitos que sentem a vivência ideológica
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como sua verdade” (COSTA, 2012, p. 35), via práxis pedagógicas alinhadas com a
manutenção do status quo capitalista/eurocentrista.
Tomando a escola na perspectiva de espaço público proposto por Jovchelovicht
(2008, p. 148), o qual se constitui pela interrelação de “multiplicidade de fios que se
originam na história de cada pessoa individual”, e lugar onde as relações humanas podem
“confrontar e lidar com a diversidade em perspectivas, construir entendimentos
compartilhados e desenvolver seu potencial pleno”, a inserção dos conhecimentos/saberes
tradicionais nesse contexto, poderá promover as transformações desejadas, sobre a
valorização desses saberes para a efetivação do reconhecimento pelo corpus societário,
da importância da pluralidade cultural, na qual todos os conhecimentos/saberes,
tradicionais ou não, são elos que fortalecem o modus operandi da existência humana.
A educação formal, cuja escola/universidade é o espaço em que transita os
conhecimentos que empoderam49 a classe hegemônica, é também o lugar onde os saberes
tradicionais começam a se fazer presentes, a partir da aplicação normativa do que
determina a Resolução Nº 1, de 17 de Junho de 2004 que “Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana”, não como constituintes do folclore popular, mas
como pressupostos de uma proposta pedagógica que “têm por meta, promover a educação
de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do
Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação
democrática” - RESOLUÇÃO Nº1/2004 - , destacando em seus dois primeiros parágrafos
os objetivos relativos às Relações Étnico Raciais e o ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana:
§ 1° A Educação das Relações Étnico-Raciais tem por objetivo a
divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes,
posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnicoracial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns
que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de
identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
§ 2º O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana tem por
objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e
cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e
49

Empoderar é fazer com que indivíduos, organizações e comunidades ampliem recursos que lhes permitam
ter voz, influência e capacidade de ação e decisão, notadamente nos temas que afetam suas vidas, em
diversas esferas, de maneira formal ou informal. Fonte: HOROCHOVSKI, Rodrigo Rossi.
Empoderamento: definições e aplicações. GT 18 – Poder Político e Controles Democráticos.
http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3405&Itemid=232
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igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao
lado das indígenas, europeias, asiáticas.

Diante da inegável realidade do racismo no âmago da sociedade brasileira50, para
a qual, negros e indígenas são grupos societários considerados inferiores, cujos direitos
territoriais têm sido reiteradas vezes usurpados, a Resolução Nº 1/2004, procura suplantar
dívida sociocultural secular, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para uma
Educação que, finalmente, resgate e valorize todo o cabedal de feitos históricos e
conhecimentos/saberes produzidos há milênios pelos habitantes naturais do território
brasileiro – os indígenas, bem como pelos inúmeros grupos étnicos africanos que,
arrancados de seu território de origem, tiveram que transferir para a “nova” terra, todos
os seus signos, símbolos, ritos, fazeres que davam sentido às suas existências.
As diretrizes que passaram a orientar o ensino obrigatório da História e Cultura
Afro-brasileira e Africana nas escolas e universidades brasileira, em cumprimento da Lei
Nº 10.639/03, tem dado visibilidade à forma de fazer e viver de comunidades quilombolas
(urbanas e rurais) espalhadas por todo o país, cujos saberes são essenciais “para a
formação de uma nova estrutura de educação no Brasil; (...) para que o país se reconheça
como afrodescendente em sua formação humana e cultural” (NASCIMENTO, 2013, p.
18). A aplicação da Lei Nº 10.639/03, demarca a importância da multiculturalidade da
população brasileira, entretanto, não é suficiente para garantir a preservação do
patrimônio material e imaterial de uma população que tem uma riqueza sociocultural
incomensurável, nem tão pouco garante a inserção político-social, no exercício de sua
cidadania, tão duramente conquistada de direito, mas não de fato.
Nesse aspecto, a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola na Educação Básica via Resolução Nº 8, de 20 de Novembro de 2012,
deferida após inúmeros “considerandos”51, provoca grandes expectativas com a
50

As redes sociais, na atualidade, tem sido a “vitrine” das ações racistas impetradas à população afrobrasileira, como também a estrangeiros oriundos de países de origem africana, nos mais diversos contextos:
arenas de futebol, escolas e universidades, locais de trabalho, e, principalmente nas regiões periféricas das
grandes cidades, como por exemplo o assassinato de dezesseis jovens negros, por policiais, jovens esses
que não tinham nenhum registro criminal. Ver: “PM baiana é máquina de matar negros. E o governo grita
gol!” Disponível em: http://negrobelchior.cartacapital.com.br/2015/02/09/pm-baiana-e-maquina-de-matarnegros-e-o-governo-grita-gol/ Publicado em: 9 de Fevereiro de 2015.
51
A normativa da Resolução Nº 8, de 20 de Novembro de 2012, só é proposta após serem pontuados 32
(trinta e dois) “considerandos”, desde o 1º “CONSIDERANDO, a Constituição Federal, no seu artigo 5º,
inciso XLII, dos Direitos e Garantias Fundamentais e no seu artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ao 32º “CONSIDERANDO, finalmente, as manifestações e contribuições
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possibilidade de que a população quilombola se veja pertencente ao corpus da sociedade
brasileira, reconhecendo seus conhecimentos/saberes elaborados no seio da comunidade,
tão importantes quanto o conhecimento ocidentalizado/eurocêntrico, presentes nos
currículos escolares formais. Para tanto as diretrizes inclusas na Resolução Nº 8/2012,
propõe a organização curricular a partir de parâmetros basilares que considerem entre
outros aspectos, a memória coletiva, as línguas reminiscentes, os marcos civilizatórios,
as práticas culturais, as tecnologias e formas de produção do trabalho, os acervos e
repertórios orais, o patrimônio cultural das comunidades quilombolas, e sua
territorialidade. Deve-se também “garantir aos estudantes o direito de se aprimorar dos
conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção de modo a contribuir para o
seu reconhecimento, valorização e continuidade”, e “ser implementada como política
pública educacional e estabelecer interface com a política já existente para os povos do
campo e indígenas, reconhecidos os seus pontos de intersecção política, histórica, social,
educacional e econômica, sem perder a especificidade” (RESOLUÇÃO Nº 8/2012, Art.
1º, al. V e VI).
Comungando com o paradigma que propõe a educação como uma ferramenta de
múltiplas linguagens, que se efetiva em espaços dialógicos, multirreferenciados, onde
ações transformadoras provocam a emancipação e empoderamento dos sujeitos
implicados no processo educativo, considero que a implementação das diretrizes
curriculares pensadas para a educação em comunidades quilombolas, é uma alternativa
viável para que se efetive o que Toledo (2003) propunha:
Devolver a las comunidades rurales su capacidade de gestión y
decisión, como lo demanda la ecología política, es um passo obligado
para lograr um reencuentro entre los habitantes urbanos y rurales, y para
comenzar a construir uma alternativa ecologicamente apropriada de
desarollo. Para ello es necesario adoptar uma perspectiva de desarollo
sustentable de nível comunitário. (p. 176)

Entre as diversas possibilidades de políticas públicas que poderiam contribuir para
a ressignificação das Comunidades Quilombolas, uma das mais importantes é a efetivação
de uma política educacional que, atenta às suas especificidades (sociais, culturais,

provenientes da participação de representantes de organizações quilombolas e governamentais,
pesquisadores e de entidades da sociedade civil em reuniões técnicas de trabalho e audiências públicas
promovidas pelo Conselho Nacional de Educação”, o que denota grande preocupação na sua elaboração.
Ver: http://www.seppir.gov.br/arquivos-pdf/diretrizes-curriculares
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históricas, ambientais), garanta um nível maior de escolaridade para sua população,
valorizando em seu currículo os aspectos histórico, territoriais, culturais, identitários e os
saberes tradicionais dessas comunidades, como determina a Lei Federal 10.639/03, ao
tornar obrigatório o ensino da história e cultura Afro-brasileira e da África no Ensino
Básico.
A educação, na perspectiva acima defendida, é caminho que pode garantir às
populações tradicionais a possibilidade de conquista de sua autonomia, de valorização de
seus saberes, de uma participação mais ativa na sociedade, e de uma relação cada vez
mais imbricada, crítica e sustentável, nos habitats que os acolhe e protege, e de modo
especial, no habitat das populações pertencentes às Comunidades Quilombolas de
Viração e Siriquinha, no bioma caatinga.
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CAPÍTULO III
“Pouco a pouco a lagarta consegue devorar a folha da árvore.”
Provérbio africano

4

MULHER NEGRA E QUILOMBOLA: RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA NA
BUSCA DO EMPODERAMENTO.

O entendimento de como o modo de vida de mulheres quilombolas, sujeitos dessa
pesquisa, está estruturado na atualidade, perpassa pelo conhecimento de como se deu o
percurso histórico da diáspora negra no período da colonização das Américas, e da
construção de quilombos no Brasil. Assim nos permitimos revisitar nesse capítulo, a partir
dos aspectos ideológicos, religiosos e políticos do comércio de escravos negros,
conhecido como escravismo colonial, a dispersão de povos oriundos da África, na qual
três continentes – a Europa, a África e as Américas - estiveram envolvidos ao longo de
mais de três séculos. Em analogia ao provérbio africano em destaque (acima), procura-se
evidenciar a forma pela qual a população negra escravizada, em meio a um período de
vida extremamente difícil e dolorosa, foi aos poucos buscando alternativas que a
permitisse superá-las, ao mesmo tempo em que encontrou metaformas que a permitiu
renascer para um contexto comunitário no qual buscou valorizar sua cultura e identidade:
os quilombos.

4.1 QUILOMBOS

NO

BRASIL:

ORGANIZAÇÃO

X

LIBERTAÇÃO.

CAMINHOS QUE CONDUZEM AO FAZER-SE VIVO.

Segundo Abramova (1979), dois navegadores portugueses do Sec. XV, Antão
Gonçalves e Nuno Tristão, foram os primeiros mercadores a levarem para a Europa dez
cativos africanos, sendo que, alguns destes, buscando a liberdade, propuseram aos seus
captores uma recompensa significativa se os levassem de volta a sua terra natal, a África.
A aceitação da proposta por parte dos navegantes-captores, e o cumprimento da palavra
dada pelos cativos, recompensando-os com “dez negros, homens e mulheres, de
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diferentes países (…), e diversas mercadorias, das quais (…) um pouco de pó de ouro”
(p. 20), desencadeou na Europa o longo e lucrativo mercado de escravos negros, já que
alguns dos cativos recebidos foram vendidos a peso de ouro em Lisboa, e outros ofertados
ao Papa Eugênio IV, concretizando a operação com enorme sucesso econômico e com a
“benção” papal.
A “benção” papal em relação ao tráfico de escravos oriundos da África, em um
período histórico - a Idade Média -, onde a Igreja já se constituía como instituição que
assegurava a existência/nascimento de novos Estados europeus, como por exemplo,
Portugal e Espanha52, foi o detonador do processo escravista mais longo e perverso da
história da humanidade.
Ainda, segundo Abramova (1979, p. 20) para alguns autores, além da carência de mão
de obra servil, os monarcas portugueses também tinham o interesse em converter ao
cristianismo os negros importados da África. Portanto, é sob a égide da Igreja Católica
que no século XV, o Papa Nicolau V, escreve para o então rei de Portugal, d. Afonso
Henrique, a bula Romanus Pontifex, em 8 de Janeiro de 1454, onde afirma:
Não sem grande alegria chegou ao nosso conhecimento que nosso filho
dileto infante d. Henrique, incendido no ardor da fé e zelo da salvação
das almas (…), reduzindo à sua fé não só os sarracenos, inimigos dela,
como também quaisquer outros fiéis. (…) Por isso nós, tudo pensado
com devida ponderação, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre
faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar a quaisquer
sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos
reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus
descendentes. (…) Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas
determinações, seja excomungado […] (In: RIBEIRO, 2005; p. 40).

Para Ribeiro (2005), o Vaticano, sempre previdente, elabora outra bula Inter Coetera,
em 4 de maio de 1493, onde rege que o Novo Mundo era legitimamente possível por
Espanha e Portugal, e seus povos também escravizáveis por seus subjugadores:
[…] por nossa mera liberdade, e de ciência certa, e em razão da
plenitude do poder Apostólico, todas ilhas e terras firmes achadas e por
achar, descobertas ou por descobrir, para o Ocidente e o Meio-Dia,
fazendo e construindo uma linha desde o pólo Ártico […] pela
autoridade do Deus onipotente a nós concedida em S. Pedro, assim
como do vicariado de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra, para
sempre, no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos e
entregamos com todo os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares,
vilas, direitos, jurisdições e todas as pertenças. E a vós e aos seus
52

Portugal e Espanha, no séc. XII constituíram-se enquanto nação após o “fracionamento feudal que
sucedera à decadência dos romanos” (Ribeiro, 1995; p. 39).
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sobreditos herdeiros e sucessores, vos fazemos, constituímos e
deputamos por senhores das mesmas, com pleno, livre e onímodo
poder, autoridade e jurisdição. […] sujeitar a vós, por favor da Divina
Clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas, e os moradores e
habitantes delas, e reduzi-los à Fé Católica […] (In: RIBEIRO, 2005;
p. 40).

É importante ressaltar que no início do século XVI, sob a égide das bulas papais,
os espanhóis construíram um imenso império colonial nas Índias Ocidentais e na
América, dizimando toda a população indígena, passando a necessitar de mais mão de
obra barata. Nesse contexto, conhecendo o comportamento dos escravos negros na
Europa, reconhecendo-os capazes e bem comportados como trabalhadores, decidiram
importar escravos africanos para o Novo Mundo, tendo como objetivo a conservação de
suas colônias, onde careciam de braços para o trabalho das minas e plantações. Assim,
em 1510, os primeiros 250 africanos foram importados para as minas de ouro das colônias
espanholas, efetivando regularmente acordos de Asiento53 com outros países para a
compra e venda de escravos africanos destinados às suas colônias na América
(ABRAMOVA, 1979, p. 21).
Ao mesmo tempo, no Brasil, os portugueses desenvolveram a cultura da cana-deaçúcar e, em 1570 já havia mais de cinquenta engenhos e em 1584 cerca de 15 mil
escravos africanos. Reis (1996) destaca que “os índios também eram escravizados e, para
alguns autores, os bandeirantes introduziram cerca de 350 mil escravos, nos séculos XVI
e XVII, ou um terço de todos os escravos que atuaram na economia brasileira nesses dois
séculos” (p. 29), numa demonstração inequívoca do quanto o tráfico de homens era um
negócio rentável e normatizado.
A distribuição dos mais diversos grupos de etnia negra no território do “Novo
Mundo” se deu ao longo de três séculos, a começar no século XVI no Maranhão, Grão
Pará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e no Recôncavo Baiano, período em que
predominou o tráfico de grupos étnicos da Costa Angolana, os Bantus, e da Costa da
Guiné, os Jeje-mina; no século XVII, há a expansão para a região sudeste, englobando os
estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, na região central com o estado de
Goiás, nos quais há a intensificação e predominância da escravização dos Bantus, e mais
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Asiento de negros, designava os contratos com caráter de monopólio ou exclusividade para o transporte
de escravos. (ABRAMOVA, 1979; p. 21)
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um estado do nordeste, o Rio Grande do Norte, para onde foram enviados povos Jejemina; no século XVIII foram registrados maiores quantidades de povos africanos
escravizados, do grupo étnico Bantu do Congo, Cabindas e Angola, e para a Bahia, foram
trazidos da Costa da Guiné, os Nagôs-iorubás e os Haussás; no século XIX, a assinatura
da Lei Áurea, em 1888, não foi impedimento para que, clandestinamente, o tráfico ainda
acontecesse, trazendo grupos Bantus para o Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, São
Paulo e Bahia, bem como da região de Moçambique, grupos Macuas e Anjicos, e da
Golfo da Guiné povos Jeje-mina foram direcionados para Goiás, Minas Gerais, São Paulo
e Rio Grande do Sul (ANJOS, 2006, p. 36 – 43). (Ver Figura 20).
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Figura 23 - Distribuição da expansão no território brasileiro do tráfico de homens e mulheres
negras, oriundos de diversas regiões do continente africano ao longo de três séculos: A)
Distribuição no sec. XVI; B) Distribuição no sec. XVII; C) Distribuição no sec. XVIII; e D)
Distribuição no sec. XIX. (Adaptação de ANJOS, 2006, p. 36 – 43.)

Ter ciência do papel político da Igreja Católica no processo avassalador da
escravidão colonial nos permite perceber uma das principais razões pela qual, segundo
Fiabani (2005, p. 21) a escravidão no Brasil alcançou todo o seu apogeu, sendo “uma das
primeiras nações do Novo Mundo a organizar o escravismo africano e a última a concluilo”, promovendo o desembarque do maior número de escravos africanos já existentes,
produzindo uma variedade de mercadorias coloniais via mão-de-obra servil (açúcar,
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arroz, café, charque, fumo, pau-brasil, ouro etc.) (FIABANI, 2005, p. 21). Afinal, com a
benção da “Santa Igreja”, os escravistas não sentiam nenhum “peso” na consciência.
Não passava muito tempo em que pisavam o solo desconhecido, para onde foram
trazidos sem consentimento e escravizados, os africanos demonstravam sua insatisfação
e revolta pela situação vivida. Entretanto, como afirma Nina Rodrigues (2010, p. 79), o
desconhecimento dos movimentos de revolta, insurreição dos escravos oriundos das
inspirações patrióticas ou religiosas, bem como a falta de informação desses movimentos,
segundo ele, deveu-se ao “desprezo dos senhores pelos escravizados, pela ignorância das
leis que regem o desenvolvimento dos povos e da imprecisão da influência histórica que
sobre os vencedores exerceram sempre os povos dominados”. Essa invisibilidade
fortaleceu as diversas formas de resistência dos cativos no processo libertário, utilizando
desde o “corpo mole”, sabotagem de ferramentas, autoflagelações, fugas, e, em casos
extremos, o suicídio.
Em meio à luta incessante para a conquista da tão sonhada liberdade, as fugas
foram os principais meios utilizados pelos cativos, promovendo um enorme desgaste
moral e econômico para os senhores de escravos, resultando em uma situação que Maestri
(2005) definiu como…
[…] uma hemorragia incessante na produção escravagista. (...) fugiam
trabalhadores escravizados, de ambos os sexos, crianças, jovens,
adultos ou já idosos; fugiam cativos da cidade, das residências, das
embarcações, das chácaras, das fazendas, das olarias, das charqueadas.
Fugia o cativo crioulo que não conhecia outra vida, e o africano apenas
ou há muito chegado ao Brasil, que vivera em liberdade. (…). (In:
FIABANI, 2005, p. 8).

Toda essa população fugidia procurou refúgio nos mais diversos lugares,
constituindo verdadeiras comunidades nas cidades, nas matas, nas fazendas etc., e por
vezes em locais de difícil acesso. Tendo as fugas ocorridas em todas as regiões do Brasil,
é importante ressaltar a enorme diversidade geofísica e ecossistêmica existente – serras,
montanhas, chapadas, florestas (amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica etc.), rios,
planaltos etc. -, que dificultavam uma provável perseguição, ao mesmo tempo em que
facilitava a definição de rotas e esconderijos dos escravos em fuga.
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As comunidades oriundas das fugas dos escravos foram chamadas de quilombos54,
mocambos55, maroons56, palenques57, normalmente de forma depreciativa. Mesmo assim,
para Reis (2005, p. 28.), “os quilombos logo se tornariam comuns na vida colonial
americana, sendo o mais efetivo meio de se opor à escravidão, um desafio direto ao
sistema patrimonial e autocrático”, existindo também em quase todo o território
brasileiro. Originalmente, segundo Anjos (2006, p. 46), “a palavra quilombo tem origem
na língua banto e se aproxima de termos como: habitação, acampamento, floresta, e
guerreiro”. E, de forma significativa, é importante destacar que para os povos da região
da bacia do Congo, quilombo significa “lugar para estar com Deus” (ANJOS, 2006, p.
46).
Apesar da tentativa de desqualificação da existência de quilombos,
organizados/chefiados por negros fujões, Fiabani (2005, p. 24) ressalta sua importância
enquanto expressão da “luta entre trabalhadores negros contra a expropriação de sua força
de trabalho”, afirmando que “sem o entendimento do fenômeno quilombola é impossível
compreender a escravidão no Brasil colonial”, além de reforçar sua reflexão a partir da
fala do historiador Carlos Magno Guimarães58, em que, para ele, “o resgate da
importância do quilombo, pelo seu caráter de resistência ao escravismo, nos permite
aprofundar a compreensão do escravo enquanto sujeito histórico e localizá-lo como
agente da luta de classe no âmbito da sociedade que tem por base a escravidão”. (In:
FIABANI, 2005, p. 24).
Reafirmando a importância dos quilombos, enquanto movimento de resistência e
luta contra a escravidão no Brasil, Nascimento (1980, p. 32) assim os define/caracteriza:
Quilombo é um movimento amplo e permanente que se caracteriza
pelas seguintes dimensões: vivências de povos africanos que se
recusavam à submissão, à exploração, à violência do sistema colonial e
54

Kilombo, originária da língua banto umbundo era uma sociedade guerreira ovimbundo com rituais de
iniciação muito precisos e com disciplina militar estrita. A magia associada aos seus dirigentes, bem como
sua destreza militar, permitiram que esses bandos de guerreiros imbangalas dominassem os bundos, no
final do século XVII. Os guerreiros do Kilombo forneciam cativos em troca de bens europeus. (In. Reis,
2005; p. 29).
55
Mocambo, do ambundu mukambo, esconderijo. (In: Reis, 2005; p. 28).
56
Maroons, termo inglês deriva do castelhano cimarrón, inicialmente aplicado a animais fugidos. (In: Reis,
2005; p. 28).
57
Palenques, levantes nas plantações de açúcar, considerado o método mais forte que proporcionou a
unidade mais concreta para a aquisição de liberdade. E esse foi o método aplicado, estabelecendo os
sistemas dos palenque. http://www.afrocubaweb.com/eugenegodfried/diegobosch.htm Em 28/06/2013.
58
Em 1996, o historiador Carlos Magno Guimarães lança o livro “Mineração, quilombos e Palmares: Minas
Gerais no século XVIII”.
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do escravismo; formas associativas que se criavam em florestas de
difícil acesso, com defesa e organização sócio-econômico-política
própria; sustentação da continuidade africana através de genuínos
grupos de resistência política e cultural.

No que diz respeito à estrutura logística, os quilombolas demonstraram uma
habilidade estratégica ímpar, surpreendendo os colonizadores, que os consideravam
inferiores. Nesse aspecto Fiabani (2005) destaca o fato de serem, os escravos fugitivos,
profundos conhecedores do ambiente, construíram caminhos
alternativos, enganando o inimigo. Quando em desvantagem numérica,
evitaram o enfrentamento direto com as forças escravagistas,
construindo, entretanto, cercas, fossos e paliçadas para protegerem o
mocambo. Igualmente importantes na defesa foi a habilidade que os
quilombolas tiveram para “estabelecer uma teia de relacionamentos”
que permitisse, além do funcionamento de alguns produtos específicos,
informações sobre ações de seus perseguidores. (p. 24)

Se havia de um lado, a tenacidade em buscar a liberdade por parte dos cativos, não
se sujeitando ao “destino” traçado pelos colonizadores, estes também jamais aceitaram a
existência de quilombos, e nem desistiam de envidar reforços materias e humanos, no
sentido de dizimarem os quilombos existentes. Como exemplo tem-se a luta tenaz contra
a República dos Palmares, que teve início em 1630, acabando por dizimar a população
constituinte desse quilombo em 1697, num longo e terrível período que duraram 67 anos,
onde toda a capacidade de combate, logística e sanguinária dos senhores de escravos foi
colocada em prática (REIS, 1996).
O temor à barbarie escravista, e ao mesmo tempo um profundo orgulho de seus
antepassados que das mais diversas formas, algumas mais sofridas que outras,
conseguiram fugir da tirania de seus algozes, permeia a construção identitária das
comunidades quilombolas contemporâneos, como pode ser verificado no relato de M3759,
quando discorreu sobre a origem das comunidades quilombolas estudadas, Viração e
Siriquinha:
“Eles vieram no tempo de Garcia d’Ávila para Jeremoabo, onde
Jeremoabo tinha uma vila que existia 245 negros e 5 brancos. E ver que
os negros foram “fracos”, né? Por que no meio de só 5 brancos, e eles
deixaram que os brancos dominassem eles. E aí eles trabalhavam...;
vieram trabalhar na colheita de agricultura do plantio de abóbora.
Jeremoabo levou o nome de Jeremoabo por causa do plantio de jerimum
(abóbora). Os escravos plantavam muito jerimum, e eles trabalhavam o
59

As cinquenta e oito (58) colaboradoras dessa pesquisa, receberam uma indicação simbólica (M1, M2, ...,
M58), de modo a preservar suas identidades (a autora).
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dia, apanhavam, e ainda a noite eles festejavam em novenário. E aí o
Garcia d’Ávila não aceitava. E acabou eles dentro, fazendo oração,
acabou incendiando a igreja. Menduzinho não conseguiu fugir. O filho
dele João, Chico I, Chico II e Chico III..., tinha 3 filhos com o mesmo
nome! Fugiram com sua esposa Maria Fumaça e Josefa Camaça. E
aonde vieram de Jeremoabo. Da sede (Jeremoabo) até aqui, esse
quilombo de Viração e Siriquinha são 42 km. E eles vieram com tanto
medo..., por terem perdido seu pai nesse incêndio..., e vieram fundar
esse quilombo (Siriquinha). (M37, mulher quilombola de Viração,
Jeremoabo, Bahia, Brasil / Janeiro de 2016).

A importância dos quilombos enquanto uma das muitas formas de sobrevivência,
luta e resistência contra a tirania escravocrata, é revelada, na assertiva de Souza (2008, p.
24), na qual expõe que:
Práticas cotidianas, a base legal e a base ideológica que tirava a
humanidade dos africanos, homens e mulheres, e de seus descendentes
no “Novo Mundo”, demonstram que esses foram submetidos a
violências e sacrifícios inomináveis. Calcular a dimensão dos níveis
insuportáveis de barbarismo associados à escravidão na América
amplia a percepção do quão importante foram os quilombos e as demais
formas de resistência dos africanos e seus descendentes.

Toda a repressão sofrida pelos negros, desde o período que compreende o
Quilombo dos Palmares e os quilombos dos últimos anos de escravidão, sua história de
luta pela liberdade, foi construída em meio a “ciladas e surpresas, de avanços e recuos,
de conflitos e compromissos, sem um sentido linear, que amplia e torna ainda mais
complexa a perspectiva que temos de nosso passado” (REIS, 1996, p. 23). São as diversas
estratégias de resistência usadas por negros e negras ao longo de nossa história, que tem
mantido viva a memória, valores, história e cultura negra, “presentes nos costumes, no
corpo, no falar, nas vestimentas, nas expressões, nas organizações sociais, políticas e
religiosas tais como os quilombos, irmandades e terreiros de candomblé” (SOUZA, 2008,
p. 24).
Em meio ao contexto de acirramento da resistência negra, a abolição foi sendo
construída no Brasil, e com a assinatura do documento em 13 de maio de 1888, “o
trabalhador escravizado obteve a sua liberdade civil” (FIABANI, 2005, p. 27), levando
consigo tradições, valores, costumes, rituais, novas formas de organização social e
familiar, oriundas da memória de suas vidas em África, bem como a partir da
(re)elaboração de novas experiências numa interrelação que fortalece a riqueza das
diferenças étnicas e culturais, entre os diversos povos constituintes da nação brasileira.
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4.2 DE QUILOMBOS A COMUNIDADES QUILOMBOLAS: LEGADO,
DIREITOS E LUTA.

Um novo recomeço se fez realidade na vida de uma população sofrida, marcada
pela tirania dos escravagistas, e pela incerteza do devir, carregando o “peso” de uma
“liberdade” sem perspectivas, mas com a esperança preenchendo o coração de reverem
sua terra natal, para uns, ou de conquistarem os direitos de cidadãos brasileiros, para
outros. Entre as conquistas fundamentais está a questão da posse territorial,
principalmente das terras que abrigaram os milhares de quilombos espalhados pelo
território brasileiro.
Um século após a assinatura da Lei Áurea, na Constituição de 1988, é dado o
primeiro passo para que os povos remanescentes dos quilombos alcancem o direito às
terras onde viveram seus antepassados. Através da mobilização popular do movimento
negro (urbano e rural) foi garantido que a Constituição Federal colocasse a questão na
pauta dos debates políticos, o que resultou na elaboração e aprovação do artigo 68 “Das
Disposições Transitórias” que faculta “aos remanescentes das comunidades dos
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”. É importante destacar que a luta dos
remanescentes de quilombos para garantirem seus direitos aos territórios onde viveram
seus antepassados, foi árdua, pois, mesmo antes da “liberdade civil” conquistada em
1888, a “Constituição de 1824, que significou a expressão do regime liberal, excluiu os
“escravos” da nacionalidade, já que independente de serem nascidos no Brasil, estes não
eram considerados brasileiros” (LIMA, 2013, p. 196), submetendo o “liberto” a restrições
jurídico-institucionais.
A autora (apud LIMA, 2013, p. 196), ressalta que “esses fatores destacam o quanto
o processo de formação e estruturação do estado nação brasileiro foi excludente, se
assinalando como uma nação já estruturada sob a égide da desigualdade e injustiça”, o
que é cada vez mais visível na sociedade contemporânea brasileira, na qual, em pleno
século XXI, é uma sociedade que tem excluído e dizimado nos mais variados contextos
(social, econômico, educacional, relacional) a população negra, principalmente nas zonas

150

periféricas das grandes cidades60, principalmente no Nordeste. Segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, entre 2004 e 2014, “houve alta na taxa de
homicídio de afrodescendentes (+18,2%) e diminuição no número de homicídios de
outros indivíduos que não de cor preta ou parda (-14,6%). Em 2014, para cada não negro
assassinado,

morreram

2,4

indivíduos

negros”

(PORTAL

BRASIL,

2016),

principalmente nos estados com maior concentração de afrodescendentes, localizados no
Nordeste brasileiro.
Em seu livro “A tolice da inteligência brasileira ou como o país se deixa manipular
pela elite”, Souza (2015), em uma excelente análise crítica sobre a forma como a elite
intelectual brasileira, entre eles Florestan Fernandes, contribuíram / contribuem para a
manutenção do status quo do sistema hegemônico, capitalista, no Brasil, aborda a forma
pela qual os negros libertos no processo abolicionista foram tratados no contexto
societário da época, originando todo o processo de segregação e reificação do preconceito
racial e exclusão, cada vez mais latentes na atualidade. Souza analisa:
O dado essencial de todo o processo de desagregação da ordem servil e
senhorial foi, como nota corretamente Florestan, o abandono à própria
sorte (ou azar). Os antigos senhores, na sua imensa maioria, o Estado,
a Igreja ou qualquer outra instituição jamais se interessaram pelo
destino do liberto. Este, logo após a Abolição, se viu responsável por si
e seus familiares sem que dispusessem dos meios materiais ou morais
para sobreviverem em uma nascente economia competitiva de tipo
capitalista e burguesa. Ao negro, fora do contexto tradicional, restava o
deslocamento social na nova ordem. Ele não apresentava os
pressupostos sociais e psicossociais que são os motivos últimos do
sucesso no meio ambiente concorrencial. Faltava-lhe vontade de se
ocupar com as funções consideradas degradantes (que lhe lembravam
do passado) – pejo que os imigrantes italianos, por exemplo, não o
tinham -, não eram suficientemente industriosos ou poupadores e,
acima de tudo, faltava-lhes o aguilhão da ânsia pela riqueza. Neste
contexto, acrescentando-se a isso o abandono dos libertos pelos antigos
donos e pela sociedade como um todo, estava, de certo modo,
prefigurado o destino da marginalidade social e da pobreza econômica.
(SOUZA, 2015, p. 100).

O quadro apresentado por Souza, acima, possibilita-nos um nível de compreensão
mais crítico e sensível às dificuldades imensuráveis que os negros libertos e seus
descendentes vêm sofrendo no contexto societário brasileiro, no qual as premissas do
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Ver “ONU: Jovens negros são as principais vítimas da violência no Brasil” disponível em
https://nacoesunidas.org/onu-jovens-negros-sao-as-principais-vitimas-da-violencia-brasil/
Acesso:
30/06/2016.
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sistema capitalista determinam, cada vez mais, a desigualdade social, colocando à
margem aqueles que não tem acesso às instituições e estruturas socioeconômicas que são
os pilares da organização psicossocial vigente, pressupostos da atividade capitalista.
A desigualdade socioeconômica, associada ao racismo cultural e ao racismo de
cor, vigente no mundo atual, inclusive no Brasil, remete à questão que tem sido, cada vez
mais visível, na sociedade contemporânea: as novas formas de escravidão, hoje. Nesse
aspecto, o controle da população via salário, é a forma mais evidente de domínio seja em
nível da relação com o Estado seja em nível das relações produtivas privadas. Sobre a
relação homem-liberdade no que se refere à relação socioeconômica, Pétré-Grenouilleau
(2009) destaca:
A novidade é que, a escravidão estando oficialmente abolida em todo o
mundo, o que temos são situações de fato e não de direito. Isso mostra
que a mentalidade das pessoas não evoluiu na mesma velocidade que o
direito. Assim, a “modernidade” da escravidão que persiste sob o nosso
nariz depende em grande parte da persistência de mentalidades antigas
no mundo “moderno”. Essa “modernidade” da escravidão também pode
ser explicada pelas consequências da globalização, cujos enormes
progressos são bastante recentes. Portanto, é inútil perguntar se a
“escravidão moderna” indica uma persistência de formas antigas, um
retorno ao passado ou o surgimento de novas formas de exploração. A
escravidão moderna é tudo isso ao mesmo tempo. (p. 98 – 99)

Sobre as novas formas de escravidão que existem no mundo globalizado, PétréGrenouilleau (2009, p. 100), evidencia três tipos que vicejam-no mundo contemporâneo:
a escravidão por dívida ou a venda de crianças que é colocada em prática em várias partes
do mundo (África negra, Índia, Nepal, Paquistão, Tailândia, Camboja, Birmânia, Laos,
Golfo do Guiné, Mauritânia e Sudão), e também no Nordeste do Brasil; exploração
extremas na mão de obra, tanto na agricultura (plantações), minas e empresas de
terceirização industrial na África (Congo, Serra leoa, Guiné, Níger, Tanzânia e
Zimbábue), Ásia (China, Nepal e Vietnã), República Dominicana com a exploração dos
haitianos nas plantações, Oriente Médio com trabalhadores vindos das Filipinas, Índia e
Bangladesh; na América Latina destacam-se México e Honduras com a terceirização de
serviços, e no Brasil, principalmente com prestação de serviço para as indústrias de
vestuário e calçados; e pôr fim a servidão doméstica, que está presente na Europa (uso da
mão de obra barata de imigrantes ilegais), no Haiti, na Ásia (de Bangladesh à Índia), na
África, e na América Latina (Brasil e Peru). (Ver Figura 21)
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Figura 24 - Distribuição das diversas formas de escravidão moderna no mundo atual. Adaptação
de Pétré-Grenouilleau (2009, p. 102).

O legado que a escravidão (colonial e moderna) tem inscrito na população negra no
Brasil, se caracteriza principalmente pela discriminação de classe e pela criminalização,
evidenciadas pelo alto índice de desemprego (11,9 % em 201261) ou de subempregos
(63,9% do valor do salário recebido pelos não negros nas regiões metropolitanas62 e em
Salvador o rendimento médio por hora recebido por eles correspondia a 62,7% do dos
não negros63), precárias condições de moradia (com prevalência nas zonas periféricas das
grandes cidades), menor nível de escolaridade (período de 2011 a 2012, 27,3% dos afrobrasileiros empregados não tinham concluído o ensino fundamental e 11,8% contavam
com o diploma de ensino superior64), piores índices de acesso a empregos ou cargos mais
relevantes (empresas, judiciário, política, academia etc.), os “negros estão concentrados

61
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), publicado em
novembro de 2013. Disponível em: http://www.fetecpr.org.br/trabalhadores-negros-recebem-salariosmenores/. Acesso: 02/07/2016.
62
Idem.
63
Sistema PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese, publicada em novembro de 2015.
Disponível em http://www.dieese.org.br/analiseped/2015/2015pednegrossintmet.pdf. Acesso: 02/07/2016.
64
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), publicado em
novembro de 2013. Disponível em: http://www.fetecpr.org.br/trabalhadores-negros-recebem-salariosmenores/. Acesso: 02/07/2016.
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em atividades de grande esforço físico, em que exercem movimentos repetitivos e têm
pouca margem para decisões e criatividade”, e entre os exemplos de “profissões citadas
no estudo são: alfaiates, camiseiros, costureiros, pedreiros, serventes, pintores, caiadores,
vendedores, frentistas, repositores de mercadorias, faxineiros, lixeiros e empregados
domésticos”65. O mais grave de todos o “genocídio” praticado contra os jovens negros,
e a predominância de negros na população carcerária brasileira. No que se refere ao
morticínio de jovens negros brasileiros, Queiroz (2015, p. 02), alerta:
No plano nacional vale ressaltar que a República Federativa do Brasil
ratificou a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de
Genocídio em 1952, por meio do Decreto nº 30.822. A aludida
Convenção define genocídio como sendo crime contra a humanidade e
que consistente em matar membros de um grupo nacional, étnico,
religioso ou pertencente a brancos para cada 100 mil habitantes, esse
número decai para 6.823 em 2012. Não obstante, o número de
homicídios de jovens negros saltou de 17.499 para 23.160 no mesmo
período. Houve um decréscimo de 32,3% na morte de jovens brancos
ao passo que os jovens negros vitimados aumentaram 32,4%, é dizer
que para cada branco morto, morrem 2,7 negros. Outro dado a ser
observado é que no último ano da série (2012) houve um crescimento
de quase 10% nos homicídios de jovens negros, com atenção especial
para Bahia que a taxa de jovens negros mortos duplicou, números
inadmissíveis em tempos de paz.

No que se refere ao encarceramento da população negra no Brasil, segundo a
SEPPIR (2015), os dados do Sistema Integrado de Informação Penitenciária (InfoPen),
indicam que:
Em relação aos dados sobre cor/raça verifica-se que, em todo o período
analisado (2005 a 2012), existiram mais negros presos no Brasil do que
brancos. Em números absolutos: em 2005 havia 92.052 negros presos e
62.569 brancos, ou seja, considerando-se a parcela da população
carcerária para a qual havia informação sobre cor disponível, 58,4% era
negra. Já em 2012 havia 292.242 negros presos e 175.536 brancos, ou
seja, 60,8% da população prisional era negra. Constata-se, assim, que
quanto mais cresce a população prisional no país, mais cresce o número
de negros encarcerados.

Diante do exposto, as dificuldades enfrentadas pela população negra brasileira, no
que se refere ao seu empoderamento socioeconômico, estão longe de serem eliminadas,
diante da realidade imposta pelo sistema capitalista vigente, não somente à população

65

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), publicado em
novembro de 2013. Disponível em: http://www.fetecpr.org.br/trabalhadores-negros-recebem-salariosmenores/. Acesso: 02/07/2016.
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negra, mas a toda a população que está à margem dos pressupostos que norteiam a visão
de mundo liberal: o controle dos meios de produção (estrutura do modus operandi
empresarial, industrial ou financeiro), e o acesso ao conhecimento acadêmico-cientifico
(inovação e domínio tecnológico).

4.2.1

População quilombola no estado da Bahia: identidade étnica e
territorialidade.

A Bahia é uma das 27 Unidades Federativas - UF do Brasil, e faz divisa com oito
estados (Minas Gerais e Espírito Santo, ao sul, Goiás e Tocantins, a oeste e Piauí,
Alagoas, Sergipe e Pernambuco, a norte) (Ver Figura 22). É o maior Estado da Região
Nordeste, ocupando uma área de 567,2 mil km2 (36,33% do território brasileiro); sua
densidade demográfica é de 26,52 hab./km² (2013), com uma população estimada em
15,04 milhões de habitantes (Estimativa 2013), e desse contingente, 3,11 milhões de
pessoas declaram-se pretos, o que representa 17,1% do total (2010). Para o IBGE, no
universo dos Estados da federação, é no estado da Bahia onde registrou-se o maior
número de pessoas que se assumem como negras no Brasil, sendo Salvador a cidade com
maior número de negros do País, com 743,7 mil pessoas. A expectativa de vida do povo
baiano é de 72,3 anos (aproximadamente), com um índice de mortalidade infantil alto –
32,4%. No que se refere ao nível de escolaridade, é o estado com o maior índice de
analfabetos: 17%. (GEOGRAFIA OPINATIVA, 2016).
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Figura 25 - Mapa físico do Estado da Bahia – Brasil. Fonte: http://www.mapasbrasil.net/bahia/mapa-fisico.htm

A capital da Bahia, Salvador, foi a primeira sede do governo do Brasil, com
fundação datada de 29 de março de 1549, ampliando, segundo Matta (2013, p. 31) a
capacidade de organização administrativa e social, o que possibilitou as trocas de
mercadorias entre brancos, indígenas e negros ocorridas na primeira feira livre semanal
do Brasil,
que passa a ocorrer na praça, em frente ao Portão de Santa Luzia, na
atual Praça Castro Alves. Uma vez por semana os portões da cidade
estariam abertos aos índios que assim desejassem, para que fosse ali
comercializado todo o tipo de produção dos índios, vindos do reino ou
das índias. A feira penetra fundo no interior, chega aonde não tem nem
mesmo consciência. Os índios passam a contar com aquele tipo de
estrutura de vida e começam a se acercar dele, a pensar nele, a pensar
sobre o que levariam como produto para vender na próxima semana,
sobre o que iriam adquirir e levar para as suas casas. (MATTA, 2013,
p. 31).

A população da capital da colônia ampliou consideravelmente com a entrada, cada
vez em maior número, de escravos africanos oriundos da África, o que caracterizou a
Bahia como um dos estados brasileiros que mais recebeu povos africanos ao longo dos
três longos séculos de escravatura, de diversos grupos étnicos, tais como Bantu, Jejemina, Nagôs-iorubás, e Haussais. Com isso,
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Um contato cada vez mais estreito impregnava a sociedade de fundos
traços africanos. (...) Aos poucos a Bahia africanizava-se. Em todos os
lugares estava o negro com a sua cultura, os seus costumes, o seu
inconsciente. E, mesmo sem querer, os ia transmitindo à nova
sociedade, que, sem o perceber, ia assimilando muita coisa que lhe
ensinava o nego escravo, julgado suficientemente distante para não
influir senão pelo seu trabalho. A sociedade não parecia sentir que os
molecotes, servindo de cavalo aos futuros capitães-mores, pegando
passarinhos com os futuros barões, vivendo na quase intimidade das
famílias seriam eficientes agentes do fenômeno da aculturação. Atrás
deles vinha ainda as negras que sabiam fazer “despachos” para que
casassem as meninas do sobrado (VIANA FILHO, 2008, p. 159 – 160).

Apesar das relações entre negros e brancos, em alguns contextos, se estreitarem,
o desejo pela liberdade jamais foi desvanecido com o passar do tempo, entre a população
negra escravizada. Junto com os demais Estados nordestinos, a Bahia teve uma
participação relevante nas revoltas e insurgências ocorridas ao longo de todo o período
escravista (séculos XVI, XVII, XVIII e XIX), e, como afirma Anjos (2006, p. 46; 56), “a
Região Nordeste revela concentração significativa de rebeliões”, e “reafirma a resistência
e luta contra a opressão e a exclusão perversa”, o que resultou na efetivação nas “duas
grandes concentrações de quilombos nos Estados do Maranhão e da Bahia”. (Ver Figura
23).

Figura 26 - Distribuição espacial dos quilombos existentes no sistema escravista reinante no
Brasil no período entre os séculos XVI – XIX, assim como das principais revoltas e insurreições.
A) Principais sítios quilombolas e principais revoltas; B) Ocorrência quantitativa de comunidades
quilombolas. (Adaptação de ANJOS, 2006, p. 47; 57).
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No Estado da Bahia, segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, existem 17,
1% de pessoas (Figura 24) que autodeclararam-se de cor ou raça negra, correspondendo
a cerca de 2,4 milhões de pessoas afrodescendentes e remanescente de quilombos, em sua
maioria, resultante, segundo o IBGE, do “reflexo dos padrões históricos de ocupação e
movimentos relacionados à dinâmica econômica”, resultante do sistema escravagista que
predominou na Bahia até o século XIX (IBGE, 2011, p. 78).

Figura 27 - Demonstrativo do elevado percentual de pessoas no Estado da Bahia que
autodenominam-se negras. (Adaptação do Gráfico de IBGE,2011, p. 79)

As comunidades quilombolas existentes no território baiano (e em todos os
Estados que existem comunidades quilombolas), tanto urbano quanto rural, tiveram
origem a partir de
diferentes situações, a exemplo de doações de terras realizadas a partir
da desagregação de monoculturas; compra de terras pelos próprios
sujeitos, com o fim do sistema escravista; terras obtidas em troca da
prestação de serviços; ou áreas ocupadas no processo de resistência ao
sistema escravista. Em todos os casos, o território é a base da
reprodução física, social, econômica e cultural da coletividade.
(COSTA, 2014, p. 01).
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Para a consolidação das comunidades quilombolas enquanto estruturas de
organização social, muitos programas de apoio forma elaborados de modo a auxiliarem
na efetivação dos marcos da política de Estado para as áreas quilombolas, como por
exemplo a Agenda Social Quilombola (Decreto 6261/2007), que agrupa as ações voltadas
às comunidades no âmbito do acesso à terra (execução e acompanhamento dos trâmites
necessários para a regularização fundiária das áreas de quilombo, que constituem título
coletivo de posse das terras tradicionalmente ocupadas); infraestrutura e qualidade de
vida (consolidação de mecanismos efetivos para destinação de obras de infraestrutura,
tais como habitação, saneamento, eletrificação, comunicação e vias de acesso); inclusão
produtiva e desenvolvimento local (apoio ao desenvolvimento produtivo local e
autonomia econômica, baseado na identidade cultural e nos recursos naturais presentes
no território, visando a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política
das comunidades); direitos e cidadania (fomento de iniciativas de garantia de direitos
promovidas por diferentes órgãos públicos e organizações da sociedade civil) (COSTA,
2014, p. 02)
Como é possível verificar na Tabela 5, a Bahia é o estado brasileiro que possui o
maior número de Comunidades Remanescentes de Quilombos – CQRs, totalizando
seiscentos e trinta e oito (638) comunidades, e na Tabela 6, o destaque das comunidades
quilombolas de Viração e Siriquinha, lócus dessa pesquisa, certificadas no ano de 2013,
aguardando a visita técnica da Fundação Palmares, de modo que os critérios exigidos para
a certificação sejam analisados, e, após a avaliação final, a Titulação seja liberada.
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Tabela 5 - Quadro geral por Estado das Comunidades Remanescentes de Quilombos – CQRs.
Disponível no site Palmares Fundação Cultural. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wpcontent/uploads/crqs/quadro-geral-por-estado-ate-23-02-2015.pdf. Acesso: 02/07/2016.

Tabela 6 - Adaptação do Quadro de Processos Abertos para Emissão de Certidão às comunidades
quilombolas. Em destaque as Comunidades Quilombolas de Viração e Siriquinha, com Código
do IBGE 2918100, aguardando visita técnica. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/wpcontent/uploads/crqs/lista-das-crqs-processos-abertos-ate-23-02-2015.pdf. Acesso: 02/07/2016.
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A relação identitária dos remanescentes dos quilombos com o lugar onde,
territorialmente, estão registrados, simbólica e efetivamente, a história de seus ancestrais,
nos remete à reflexão feita por Milton Santos, sobre “o lugar e sua redefinição frente ao
mundo”, na qual afirma que
O lugar é a oportunidade do evento. E este, ao se tornar espaço, ainda
que não perca suas marcas de origem, ganha características locais. É
como se a flecha do tempo se entortasse no contato com o lugar. O
evento é, ao mesmo tempo, deformante e deformado. Por isso fala-se
na imprevisibilidade do evento, a que Ricouer66 chama de autonomia, a
possibilidade, no lugar, de construir uma história das ações que seja
diferente do projeto dos atores hegemônicos. (SANTOS, 2005, p. 163)

São, portanto, as Comunidades Remanescentes de Quilombos, o lugar onde é
possível construir a autonomia identitária de homens e mulheres que, “assentados” em
uma riqueza histórico-cultural, (re)definem o percurso que os conduzirão ao
empoderamento dos saberes ancestrais, patrimônio cultural e imaterial, sobre as relações
familiares, comunitária e do ambiente no qual estão inseridos.

4.3 MULHER PRETA, POBRE E QUILOMBOLA: (IN)VISIBILIDADE X
IDENTIDADE.

A trajetória da mulher ao longo dos séculos da era moderna revela o difícil percurso
que se tem feito para ensejar as conquistas básicas que caracterizam o exercício pleno da
cidadania. Ainda há muito a ser feito para que a mulher possa repartir com os homens, de
forma igualitária, os espaços de poder, os afazeres domésticos e os cuidados com a
família, os dois últimos ainda tratados como espaço prevalente do feminino.
Para compreender o percurso que a mulher tem feito no sentido de superar as
dificuldades e limites a ela impostos, é necessário que o conceito sobre gênero seja
analisado, o qual pode designar no campo da linguística qualquer categoria, classe, grupo
ou família que apresente determinadas características comuns. Entretanto, a partir de
1975, o termo gênero passou a constituir uma entidade moral, política e cultural, ou seja,
uma construção ideológica, em contraposição a sexo, que se mantém como uma
especificidade anatômica. (OLIVIERA e KNÖNER, 2005)

66

Paul Ricouer (1913-2005) foi um dos grandes filósofos e pensadores franceses do período que se seguiu
à Segunda Guerra Mundial. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
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Em todos os países do mundo, apesar das diferenças culturais mais dispares, a forma
como a mulher é vista e tratada, em sua ampla maioria, é bastante similar: tratamento
desigual no trabalho, no qual, mesmo tendo mais anos de escolaridade, recebe salário
menor; violência contra a mulher encarada com naturalidade, inclusive sendo, muitas
vezes, responsabilizada pela ação violenta sofrida (estupro, espancamentos, assassinatos);
jornada dupla de trabalho, já que é também considerada a responsável pela organização
da estrutura familiar (alimentação, cuidar da saúde, acompanhar os filhos na escola etc.)
etc.
As conquistas alcançadas pelas mulheres (direito ao voto, poder trabalhar fora de
casa, estudar, viajar sozinha etc.) são resultantes de vários fatores que levaram as
mulheres a assumirem funções no mercado de trabalho, as quais, para Matos; Borelli
(2012) avançam
abraçando habilmente as possibilidades existentes, ocupando brechas
no mundo do trabalho ou tomando para si postos e colocações antes
vetados ou inacessíveis. Nesse processo, foram mais facilmente
incorporadas no mercado laboral quando assumiram ocupações para as
quais eram consideradas hábeis ou vocacionadas (fiar, tecer, costurar,
cuidar, servir) e enfrentaram maiores dificuldades quando foi
necessário superar os preconceitos existentes, sobretudo nos setores
mais conservadores, tidos como tradicionalmente masculinos.
Esse percurso foi complexo e tenso, e de modo algum linear e
totalmente progressista. Houve momentos de maiores contingências,
até de arranque, em contraposição a outros, de refluxo e resistência, em
que foi preciso abrir caminhos por meio de enfrentamentos e lutas.
Contudo, indiscutivelmente, uma das maiores transformações dos
últimos cem anos foi a presença marcante e evidente das mulheres no
mundo do trabalho (p. 127)

A presença da mulher no “mundo masculino” no Brasil, tem trazido muitos
avanços nos contextos socioeconômico e educacional, principalmente pelo fato de que no
período dos Governos do Partido dos Trabalhadores – PT (Lula: 2003 – 2010; Dilma
Rousseff: 2011 – 2016), cerca de treze anos (13), houve a implementação de muitos
programas que colaboraram com o fortalecimento do empoderamento da mulher – Bolsa
Família, Minha Casa Minha Vida – MCMD, Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - PRONATEC, Lei do Feminicídio, Disque-denúncia Ligue 180,
Casa da Mulher Brasileira, Unidade Móvel de Atendimento, Rede Cegonha, Selo Pró-
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Equidade67 - principalmente àquelas que constituem a camada pobre da população, com
rendimento inferior a um salário mínimo (R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais68).
No século XIX apesar da Constituição de 1891, garantir o princípio da igualdade
entre todos perante a lei, não admitindo privilégios de nascimento, desconhecendo foros
de nobreza e extinguindo ordens honoríficas e suas regalias, não foi considerada a
pertença das mulheres nos avanços constitucionais. Cortês (2012), esclarece que

Só 112 anos depois da Independência é que foi elaborada uma
Constituição que consagrou explicitamente o princípio da igualdade
entre os sexos, proibindo diferença de salário para um mesmo trabalho
por razões do sexo e o trabalho de mulheres em indústrias insalubres.
Garantiu a assistência médica e sanitária à gestante e descanso à mulher
antes e após o parto. (...) Três anos antes, por Decreto, a mulher
conquistara o direito de votar e ser votada. (...) A constituição de 1946
trouxe um retrocesso para as mulheres ao eliminar a expressão “sem
distinção de sexo” diante da afirmação de que “todos são iguais perante
a lei”. (...) “A Constituição Cidadã” [1988], foi elaborada com ampla
participação da sociedade. O movimento de mulheres e feministas foi
um dos grupos mais ativos e influenciou os constituintes com seu
“lobby do batom”, conseguindo incluir na nova Carta Magna a grande
maioria de suas reivindicações de então. Dentre as principais conquistas
está a isonomia – de todos perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza. Homens e mulheres foram incluídos na Constituição com
igualdade de direitos e obrigações, na vida civil, no trabalho, na família
(p. 262-263; [grifo nosso]).

As conquistas acima, ainda não representam a concretização dos objetivos dos
movimentos feministas, entretanto, comungo com a reflexão feita por Nepomuceno
(2012), quando afirma que as mulheres têm o que comemorar, pois

Saíram do lugar subalterno que lhes era reservado
para ocuparem
posições antes tidas como exclusivamente masculinas. Elevaram seu
grau de instrução e conquistaram diplomas, chegando a ultrapassar os
homens nesses quesitos. Obtiveram o direito do voto e galgaram cargos
diretivos e políticos da mais alta importância. [Presidência da
República, Chanceler, Ministérios etc.] Avanços podem ser
contabilizados também nos campos da sexualidade, dos direitos
reprodutivos, dos relacionamentos familiares e da liberdade de
expressão. Entretanto, tal trajetória não se aplica do mesmo modo a
todas. Mulheres de grupos sociais distintos viveram-na de maneiras
67

Fontes: Secretaria de Política para Mulheres, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-ejustica/2016/03/programas-sociais-fortalecem-o-empoderamento-das-mulheres
68
Fonte: http://minimosalario.com.br/
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diferentes e ritmos variados. Partiram de patamares desiguais e, no
desenrolar dos acontecimentos, não caminharam juntas nem no mesmo
passo, com determinadas situações de nítidos privilégios para umas e
exclusão para outras. (p. 382 – 383). [Grifo nosso]

Indiferentes ao que rege a Constituição de 1988 os mais diversos setores da
economia não cumprem com a lei constitucional, e o exercício da falta de isonomia de
direitos no trabalho, entre homens e mulheres, tem sido ampliada, principalmente com a
regulamentação da terceirização, em vigor desde 1997, e a elaboração de um PL - Projeto
de Lei -, no qual se pretende regularizar a contratação de serviços terceirizados. Esse é
mais um elemento estrutural do sistema econômico vigente, que traz para os trabalhadores
de um modo geral, e mais especificamente para as mulheres, enormes dificuldades para
a tão sonhada estabilidade no emprego. Para o juiz da 3ª Vara do Trabalho de Brasília,
Francisco Luciano de Azevedo Frota,
a proposta representa um golpe fatal no Direito do Trabalho, pois tem
o escopo de precarizar direitos, permitindo contratações e
subcontratações de mão de obra de forma precária e sem critério. O
projeto admite até a quarteirização, um verdadeiro cheque em branco
para os empregadores, sem falar no enfraquecimento da luta coletiva
pela fragmentação da classe laboral, alertou o magistrado.
(JUSBRASIL, 2013, p. 01)

Com o projeto em tramitação no Congresso Nacional - Projeto de Lei 4.330 -, a
precariedade no trabalho, bem como a instabilidade no emprego aumentará, e as mulheres
continuarão sendo as mais sacrificadas e menos valorizadas no mercado de trabalho,
tendo a necessidade de assumir as funções trabalhistas com menor valor agregado no que
concerne ao sistema capitalista.
As condições de precariedade na área do trabalho, apontadas acima afetam as
mulheres de uma forma geral, inclusive as consideradas privilegiadas (melhor
escolaridade, cor branca, jovem etc.), o que é possível concluir que, diante do histórico
vivido pelas mulheres negras após a abolição da escravatura, as dificuldades são ainda
maiores. Nepomuceno (2012, p. 383 - 398), em seu artigo “Protagonismo ignorado”, com
quatro recortes temáticos, provocando-nos a analisar as razões das desigualdades de
tratamento para com as mulheres negras no Brasil:
a) Raízes da desigualdade: tipos de submissão diferenciada das mulheres brancas de elite;
espaço de atuação não foi unicamente privado já que havia necessidade de outras formas
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de sobrevivência, trabalhando como sitiantes, agricultoras, meeiras, vendedoras de
leguminosas e demais produtos alimentícios nas ruas das cidades brasileiras; chefiavam
a casa e sustentavam a família; trabalhavam como criadas em casas de família; algumas
conseguiram ter patrimônio, formar grupos estáveis, criar redes de sociabilidade e
pertencer a comunidades religiosas; a sociabilidade das mulheres negras, no início do
século, foi dificultda ainda mais com a proibição de que as pessoas que não se vestissem
adequadamente, não poderiam trafegar por ruas destinadas à popullação aburguesada,
definidno que as “negras pobres, com suas ‘roupas marfanhadas’, ‘chinelinhas’,
‘carregando criancinhas de peito’ deveriam sumir não só do ‘asfalto polido’ da avenida
Central, mas da paisagem do país...”;
b) Trabalho: face mais cruel e visível da exclusão da população negra liberta, ocorreu no
mercado de trabalho, no qual, a elite branca e o Estado brasileiro desenvolveu ações de
branqueamento, impedindo a contratação de homens e mulheres negros nos mais diversos
setores, desde as atividades domésticas (priorizavam cozinheiras, babás, diaristas
europeias); a recusa e não aceitação, por parte das mulheres brancas-européias em
trabalharem nos serviçoes domésticos (baixa remuneração, humilhação e abuso sexual),
foram as mulheres negras a suprirem essa lacuna, fazendo com que “dois anos após a
abolição 48% da população negra ativa, trabalhava nos serviços domésticos, 17% na
indústria, 9% em atividades agrícolas, extrativas e na criação de gado, enquanto 16%
exerciam outras profissões não declaradas”; mesmo no serviço púplico, a entrada de
negros era difícil o que levou ao movimento negro fazer várias denúncias nos anos de
1930 -1940; nos anos 1950, as mulheres negras que trabalhavam em indústria, era bem
maior que as brancas (15% e 3% respectivamente); entretanto, situação inversa acontecia
no setor do comércio, que exigia o contato com o público, onde o número de mulheres
brancas eram bem maior que as negras e pardas, e no final dos anos 1990, o setor de
serviços era constituído por 8,9% de mulheres brancas, 11% de amarelas, e 2,2% de
negras; em 2000, as mulhres negras com 15 anos, representavam 75% do trabalho infantil;
em 2003, a renda mensal das mulheres negras no Brasil era inferior a R$ 280,00, enquanto
das mulheres não negras era quase o dobro (R$ 554, 60); em 2007 a participação das
mulheres negras no mercado de trabalho se caractrizava por “altas taxas de participação,
maiores taxas de desemprego, maior tempo médio de busca de emprego, saída tardia da
força de trabalho e menor cobertura previdenciária”;
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c) Educação: a condição jurídica de escravo na colônia e no Império, vetava a negros e
negras o acesso a educação formal; o racismo existente impediu que, após a abolição, a
população negra tevesse acesso às escolas públicas, mesmo que esta valorisasse a
formação como um meio para conquistar posição social menos subalterna (“estudar para
ser gente”); na primeira metade do século XX, movimentos negros constituiram escolas,
visando suprir o descaso do governos em relação ao “grande número de crianças negras
mantidas à margem do sistema educacional”; o enfrentamento do preconceito via bullying
de colegas e professores a crianças negras69 promovendo a evasão escolar; os índices de
alfabetização ou escolarização entre as mulheres negras, sempre estiveram aquém das
mulheres de cor branca ao longo do sec. XX, e mesmo com a implantação das cotas nas
universodade para estudantes negros e oriundos de escola pública, no início do seculo
XXI (2001); um maior nível de escolarização não é garantia para a mulher negra de acesso
a trabalhos mais qualificados e melhor remunerados, sendo a discriminação racial e a de
gênero, fatores que contribuem para a situação precária vivida pelo grupo;
d) Chefia da família: desde a abolição da escravatura, as mulheres negras viram-se na
condição de chefe de família, já que a grande maioria, não tinha um companheiro que
ajudasse com as despesas da casa e o cuidado dos filhos; na atualidade a estrutura familiar
mudou nas últimas décadas, e a mulher, em número cada vez maior, passa a ser a chefe
da família (dupla jornada de trabalho, responsabilidade pelas tarefas domésticas e
produtivas), mas, mesmo a mulher negra já vivendo nessa condição há muito mais tempo,
quando anlisados os padrões econômicos e sociais dessas mulheres, verifica-se uma
diferença muito grande entre as mulheres negras e as mulheres brancas: “cerca da metade
das famílias com chefia feminina negra (49%) estava abaixo da linha da pobreza, em
contraponto com 21% de famílias chefiadas por mulheres brancas; em 2000, famílias com
renda de até um salário mínimo chefiadas por mulheres negras somavam 60%”, e caiam
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“[...] há grupos escolares que recebem negros por que é obrigatório, porém os professores menosprezam
a dignidade da criança negra, deixando-os de lado para que não aprendam, e os pais pobres e
desacorçoados pelo pouco desenvolvimento dos filhos resolvem tirá-los da escola e entregar-lhes serviços
pesados”. Jornal “A voz da Raça”, ano 1, n. 32, fev. 1934, apud Ahyas Siss, “Multiculturalismo, educação
brasileira
e
formação
de
professores:
verdade
ou
ilusão?
Disponível:
<www.anped.org.br/reunioes/28/textos/gt21/get21144int.rtf>, in NEPOPMUCENO, Bebel. Protagonismo
ignorado. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. (Orgs) Nova história das mulheres no
Brasil. São Paulo: Contexto, 2012, p. 392 e 407.
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para 29% no caso das mulheres negras com três salários mínimos ou mais, com nível mais
alto de escolaridade;
e) Mobilização: as estratégias de luta da população negra contra o racismo começou a ter
forma no início do seculo XX com a organização de associações, clubes, jornais etc. Esses
espaços, apesar de serem dirigidos por homens, eram frequentados por mulheres que
procuraram se articular para, nas décadas entre 1920 a 1950, criarem suas próprias
organizações, tendo como exemplos: a Frente Negra Brasileira – FNB, que transformouse em partido político, e que foi cassado pelo governo Getúlio Vargas em 1932 no período
do Estado Novo; o Teatro Experimental do Negro - TEN (1950), onde teve origem o
Conselho Nacional das Mulheres Negras (composto majoritariamente por empregadas
domésticas), fundado por Maria de Lurdes do Nascimento, responsável pelo
Departamento Feminino do TEN, que pontuava: “A mulher negra sofre várias
desvantagens sociais por causa do seu despreparo cultural, por causa da pobreza, pela
ausência adequada de educação profissional”. O período de clandestinidade das ações de
empoderamento da mulher negra, foi imposto no Golpe Militar de 1964, quuando os
direitos e a livre expressão foram cerceados, e com isso a proibição de maniestações
antirracistas no país; em 1978 foi criado o movimento Negro unificado contra a
Discriminação Racial – MNU, lugar onde as mulheres participantes procuraram
estabelecer espaço de luta em favor de uma agenda que incluísse a dimensão de gênero
no trato da questão racial, e denunciando atitudes sexistas dentro do grupo, movimento
que ficou conhecido como “enegrecimento do feminismo”70. O movimento feminino
negro a partir de 1995 passa ter um protagonismo maior, dando maior visibilidade às suas
ações com a Marcha Zumbi dos Palmares (300 anos da morte do líder do Quilombo dos
Palmares), participação na IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher
(Conferência de Beijing - China), participação na Terceira Conferência Mundial contra o
racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Conexas de Intolerância
(Durban, África do Sul - 2001), e o mais recente, a adoção de cotas raciais no ensino
superior público no Programa de Ações Afirmativas (2001);

70

Sueli Carneiro, “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de
uma perspectiva de gênero”, em Racismos Contemporâneos, Organização Ashoka Empreendedores
Sociais e Takano Cidadania, Rio de Janeiro, Takano, 2003.
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f) Espaço e Poder: aos poucos lideranças femininas negras foram ocupando espaços de
poder, fazendo com que a população brasileira se acostumassem com a realidade posta,
como por exemplo: no governo Brizola (Rio de Janeiro, 1983) uma médica negra –
Edialeda do Nascimento - toma posse na Secretaria de Promoção Social; em 1984, a
nomeação da primeira juíza negra, a baiana Luislinda Dias Valois dos Santos, no Tribunal
de Justiça de Salvador; criação da comissão da Mulher Negra no Conselho Estadual da
Condição Feminina - CECF, em Saõ Paulo, cuja presidência foi realizada pela psicóloga
negra Maria Aparecida de Laia, por duas gestões consecutivas, a partie de 1995; conquista
da primeira mulher negra no Senado Federal por Benedita da Silva, que foi a 1ª vicegovernadora do Rio, e em seguida gvernadora, após a renúncia do governador (2002), e
em 2003, assumiu o Ministério da Assistência Social do governo federal; ativista negra,
Dulce Pereira, passa a presidir a Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da
Culura, em 1994, etc. Apesar de todas as dificudades geradas pelo preconceito racial e de
gênero, as mulheres negras ao longo do dois últimos séculos vem, de forma ascendente,
conquistando espçao e poder nas mais diversas áreas: polícia, social, arte, musical,
literária, cientifica etc.
Os recortes temáticos, baseados no trabalho realizado por Nepomuceno (2012, p.
383 - 403) expostos acima de forma sintética, traduz a condição vulnerável em que as
mulheres negras vivem no contexto societário brasileiro, ao mesmo tempo em que revela
sua matriz de força e luta tenaz, na conquista de sua identidade e recusa de continuar
protagonista da (in)visibilidade imposta pelo sistema hegemônico racista e excludente,
vigente no país.
No que se refere a mulher autodenominada afrodescendente e quilombola, sua
invisibilidade social é ainda maior, por constituírem uma população que, mesmo sendo
protegida pela Constituição Federal de 1988, nos Artigos 68 (ADCT) e 215e 216 (ECD),
vem reivindicando seus direitos desde o advento da abolição da escravatura, só há treze
anos foi reconhecida pelo Governo Federal, com o Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro
de 2003, o qual regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos.
A visibilidade da população quilombola começa a acontecer, também, sob a égide
das pesquisas acadêmicas que têm sido realizadas nos últimos treze anos, principalmente
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no que se refere à compreensão de como se deu a diáspora africana e as implicações na
figura da mulher negra (PIMENTEL, 2006), no que se refere ao panorama histórico,
identitário e político (SOUZA, 2008), a compreensão da subjetividade da mulher negra
em situação de violência (RAMÃO; MENEGUEL; OLIVEIRA, 2005), a situação da
mulher negra na América Latina (CARNEIRO, 2016), valorização e resgate de seus
saberes e a manipulação de plantas medicinais (GOMES; BANDEIRA, 2012;
OLIVEIRA, 2015; FERREIRA; BATISTA; PASA, 2015; FERNANDES; SANTOS,
2016), as culturas tradicionais, festividades e rituais religiosos (GUEDES; BASTOS,
2015; SANTOS, 2014), trabalho e organização social (COSTA; PINTO, 2015; SILVA;
OLIVEIRA, 2014) etc.
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CAPÍTULO IV

"Aquele que não sabe dançar irá dizer: as batidas dos tambores
estão ruins.”
Provérbio africano

5
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QUILOMBOLAS DA CAATINGA: TRAJETÓRIA E ANÁLISE.

Contribuir para um melhor entendimento do modus de vida da população
quilombola que vive no interior da caatinga, é o objetivo deste estudo, via identificação
das representações existentes no imaginário coletivo, a partir da escuta de mulheres de
duas comunidades quilombolas – Ciriquinha e Viração -, pertencentes ao município de
Jeremoabo, Bahia, Brasil. A escuta se dará a partir da realização de entrevistas individuais
e da realização de grupos focais, onde espera-se ouvir a respeito da vida que estão a tecer,
cotidianamente, nos mais diferentes contextos societários, enquanto mulher, mãe,
trabalhadora, considerando a interface entre o saber tradicional, o constructo identitário
e seu lugar de pertencimento, na interrelação no e com o bioma caatinga.
Para identificar as representações a partir dessas escutas, é necessário levar-se em
consideração uma das máximas de Moscovici (2001), segundo a qual é “através da
linguagem que pensamos”. Assim, tendo a linguagem como a expressão das
representações e da cultura que permeiam os grupos societários nos quais as relações
humanas se estabelecem (família, igreja, trabalho, lazer etc.), procurou-se ouvir as
mulheres quilombolas, sujeitos de nossa pesquisa, através de vários instrumentos
(questionário semi-estruturado, entrevistas e grupos focais), de modo a identificar e
compreender na fala dessas mulheres como as representações sociais sobre os saberes e
as tessituras de vida circulantes na comunidade se expressam.
Identificar as representações significa entender como a familiarização de objetos,
pessoas e acontecimentos passam a terem significados em relação aos conhecimentos que
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cada pessoa traz consigo. Para tanto os mecanismos de ancoragem e objetivação são
acionados, e nesse processo Moscovici (2001) destaca que a ancoragem “consiste em
classificar e dar nome a alguma coisa, isto é, incluir um objeto, pessoa ou acontecimento
em uma determinada categoria, rotulando-o com um nome conhecido”, e, para que a
representação criada seja consolidada o mecanismo da objetivação é acionado,
consistindo “em converter aquilo que é abstrato em algo quase concreto, transformar um
conceito em imagem, traduzir o que está na mente em algo tangível”, através da
comunicação.
As representações sociais são “um conjunto coletivamente compartilhado de
crenças, imagens, metáforas e símbolos num grupo, comunidade, sociedade ou cultura”
(Wagner, 1998, p.3), orientando e/ou definindo as relações e práticas individuais e
coletivas no cotidiano a partir de idéias criadas pelo pensamento individual tendo como
referência o lastro mental constituído social e culturalmente (Ibdem). Em se tratando de
representações sociais, os comportamentos e respostas que o indivíduo apresenta são
“manifestações de tendências do grupo de pertença ou de afiliação da qual os indivíduos
participam” (Spink, 2003, p.120). Entretanto, sendo a esfera pública o lugar em que a
ação de sujeitos sociais desenvolve e mantém conhecimentos sobre a própria comunidade,
os sujeitos vão construindo uma identidade social, uma lógica de pertencimento, e dando
sentido ao mundo (Jovchelovitch, 2003).
No que se refere a gênese das representações sociais, Ornellas (2013) afirma ser
um conhecimento do senso comum e é formada em razão do cotidiano
do sujeito. É uma abordagem que se encontra hoje no centro de um
debate interdisciplinar, na medida em que se tenta nomear, fazer
relações entre as construções simbólicas com a realidade social. As
representações sociais dirigem seu olhar epistêmico para entender como
esta realidade constrói a leitura dos símbolos presentes em nosso
cotidiano. (p. 22)

A autora chama a atenção para a importância da relação existente entre os
símbolos / signos que permeiam o cotidiano, e a elaboração dos saberes / conhecimentos
que são constituintes dos / nos (re)fazeres que permeiam a linguagem / comunicação entre
os sujeitos. Considerando esses aspectos, não se pode deixar de destacar as
recomendações feitas por Jodelet (2001, p. 41) no que se refere ao modo de se estudar /
pesquisar as representações sociais, o que para a autora “devem ser estudadas articulando
elementos afetivos, mentais e sociais, e integrando, ao lado da cogniçãoda linguagem e

171

da comunicação, as relações sociais que afetam as representações e a realidade material,
social e ideal sobre as quais elas intervirão”.
É nesse contexto, onde saberes e afetos se articulam, que se pretende identificar
as representações que estão presentes no cotidiano em forma de dominação, resistência,
conformismo, contradições, conflitos, luta, conquistas, simbologias etc., nas
comunidades quilombolas pesquisadas, numa conexão dialética com a realidade vivida
individual e coletivamente, de acordo com a posição que cada mulher, sujeito da
investigação, se percebe ocupando na comunidade.

5.1 APROPRIAÇÃO DE SIGNOS COTIDIANOS: INICIANDO A TRAVESSIA
INVESTIGATIVA

A Teoria das Representações Sociais – TRS traz consigo um modus operandi
único, que permite ao investigador utilizar diversos instrumentos metodológicos que
possam viabilizar a execução de diversos procedimentos, de acordo com a realidade e
necessidade de cada contexto investigado. Para Moscovici (1995), a diversidade
metodológica que a teoria possibilita, tem como objetivo “encontrar a verdade”, o que
exigirá do pesquisador a habilidade “de discernir qual dos métodos podem ser mantidos
com plena responsabilidade, e qual deve ser abandonado”.
Conhecer o campo investigativo é um exercício que requer alguns cuidados, dos
quais, Geertz (2014) destaca que
É possível relatar subjetividades alheias sem recorrer a pretensas
capacidades extraordinárias para obliterar o próprio ego e para entender
os sentimentos de outros seres humanos. Possuir e desenvolver
capacidades normais para essas atividades é, obviamente, essencial, se
temos esperança de conseguir que as pessoas tolerem nossa intrusão em
suas vidas ou de que nos aceitem como seres com quem vale a pena
conversar. [...] seja qual for nossa compreensão – correta ou semicorreta
– daquilo que nossos informantes, por assim dizer, realmente são, esta
não depende que tenhamos, nós mesmos, a experiência ou a sensação
de estar sendo aceitos, pois esta sensação tem que ver com nossa própria
biografia, não com a deles. Porém, a compreensão depende de uma
habilidade para analisar seus modos de expressão, aquilo que chamo de
sistemas simbólicos, e o sermos aceitos contribui para o
desenvolvimento desta habilidade. Entender a forma e a força da vida
interior de nativos – para usar, uma vez mais, essa palavra perigosa,
parece-se mais com compreender o sentido de um provérbio, captar
uma alusão, entender uma piada, ou – como sugeri acima – interpretar
um poema, do que com conseguir uma comunhão de espírito. (p. 74)
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Considerando esses aspectos, e o fato de que o processo investigativo em
comunidades tradicionais exige do pesquisador um olhar mais sensível e atento às
questões consideradas relevantes para o alcance dos objetivos propostos, o projeto foi
apresentado à população das comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração em um
seminário organizado pela pesquisadora, cujo título “Saberes e sabores da vida na
caatinga”, propunha uma primeira inserção nos modos de pensar e atuar da população
pesquisada no contexto socioambiental em que vivem. O seminário foi realizado em 28
de fevereiro de 2015 (Figura 25), cuja programação (Apêndice F) foi dividida em duas
etapas: a primeira etapa, realizada pela manhã, contou com a participação de toda a
comunidade (crianças, jovens, adultos e idosos) que desejassem participar. Nesse
primeiro momento objetivou-se que, ao mesmo tempo em que o projeto era apresentado

Figura 28 - Layout da faixa elaborada para o Seminário “Saberes e sabores da vida na Caatinga”
realizado na Comunidade Quilombola de Viração, Jeremoabo, Bahia, Brasil, em 28.02.2015.
(Imagem preparada pela pesquisadora)

à

população

das

comunidades,

locus

da

pesquisa,

houvesse

a

troca

de

saberes/conhecimentos entre pesquisadora-comunidades sobre o bioma caatinga
(convivência com o semiárido, caracterísitas da caatinga, fauna e flora, e a relação da
população com o bioma) no qual as comunidades estão inseridas. (APÊNDICE VII,
Imagem 1).
A segunda etapa do seminário “Saberes e sabores da vida na caatinga” foi
realizada à tarde, contando com a participação apenas das mulheres para as quais o projeto
foi apresentado detalhadamente, destacando a importância do projeto, e as razões pelas
quais i) as comunidade de Ciriquinha

e Viração foram selecionadas: por serem

comunidades que se identificam quilombolas mesmo sendo constituídas por população
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mista de negros e brancos; bem como as razões pelas quais ii) apenas as mulheres foram
escolhidas como sujeitos da pesquisa: por desenvolverem multitarefas na comunidade
(mãe, cuidadora, trabalhadora, esposa, amiga, conselheira, companheira etc). (Apêndice
G, Imagem 2).
Sobre a importância e dificuldade de delimitação do(s) problema(s) de pesquisa,
Doxsey; Riz (2007) destacam que:
Uma tarefa difícil para todo pesquisador é estabelecer algumas
limitações às suas expectativas de cobrir todos os aspectos relevantes
de um problema. No processo de delimitação de um estudo, o
pesquisador necessariamente reduz a extensão da investigação para
focalizar melhor o seu problema. Isso não quer dizer que perde o
contexto de seu problema ou deixa de analisar algo importante. Mas,
considerações, muitas vezes pragmáticas, podem “forçar” uma
especificação mais precisa do trabalho a ser realizado. Nesse sentido,
um bom pesquisador logo aprende a “escolher” um caminho mais
especifico, mais delimitado e focalizado. (p. 61)

Considerando os aspectos menciondaods pelos autores, após a exposição dos
objetivos e metodologias a serem desenvolvidas ao longo de todo o processo
investigativo, incluindo a informação da necessidade da pesquisadora precisar
permanecer por um tempo mínimo na comunidade de duas semanas, no período de 13 a
28 de janeiro de 2016, precisando para isso, da anuencia das mulheres ali presentes, os
documentos exigidos pelo Comitê de Ética da UNEB (Termo de Autorização
Institucional, Termo de Compromisso do Pesquisador, Termo de Confidencialidade, e
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Participação como Sujeito da Pesquisa)
foram apresentados às mulheres (Apêndices B, C, D e E). Nesse momento foi esclarecido
que esses documentos garantiam o nosso compromisso e responsabilidade sobre a
idoneidade da pesquisa a ser realizada, bem como a garantia do respeito e proteção às
identidades de cada participante.
No final da exposição, foram distribuídas oitenta (80) pastas contendo o
questionário semi-estruturado (Apêndice F) às mulheres presentes, explicitando a total
liberdade de participação ou não de cada uma em responderem o primeiro instrumento de
coleta de dados aplicado, ao mesmo tempo em que a pesquisadora se colocou todo o
tempo disponível para auxiliar no entendimento e elucidação de dúvidas em relação as
questões apresentadas. Sobre esse aspecto, é importante destacar a importância da
realização de uma aplicação-teste do questionário, para minimizar ao máximo questões
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que gerem dubiedade na interpretação e, portanto, respostas fora do contexto que a
pesquisa propõe.
O questionário “Dados da pesquisa doutoral sobre fatores bio-socioeconomicos e
ambientais de mulheres que vivem nas Comunidades Quilombolas de Ciriquinha e
Viração, no Município de Jeremoabo, Bahia, Brasil , no bioma da Caatinga”, foi
estruturado de modo a ser possível verificar: i) dados pessoais (idade, local de
nascimento, estado civil, escolaridade, profissão, definição da cor da pele e número de
filhos); ii) dados bio-socioambientais (tipo de moradia, número de pessoas que vivem na
mesma casa, existência de saneamento básico, água e energia elétrica, tipo de fogão,
utensílios eletrodomésticos, atividades realizadas no dia a dia, tipos de transporte
utilizado, cuidados com a saúde, uso de plantas medicinais, tipo de lazer, tipo de
alimentação etc.); iii) dados socioeconômicos (dimensão das propriedades territoriais,
tipo de produção agrícola, tipo de criação de animais, venda e/ou consumo da produção,
renda familiar); e, por fim, iv) memória sociocultural (atividades de lazer realizadas na
comunidade,

brincadeiras

infantis,

brincadeiras/danças/jogos

tradicionais

da

comunidade).
A aplicação de questionário em pesquisa na qual tomou-se a TRS como a linha
mestra investigativa, possibilita o acesso a uma visão panorâmica dos contextos
socioambiental e histórico necessários para uma melhor observação e compreensão dos
fenômenos que se presentifica na realidade a ser estudada. Segundo Souza [et al] (2014),
O método, como o dado, não existe de forma autônoma. Ele só existe
vinculado à concepção de objeto e da forma de conhece-lo. Isto tem a
ver com uma forma de encarar a construção do saber e do lugar do ser
humano nesta construção, mesmo que eles não sejam sempre totalmente
explicitados. (p. 151)

Dos oitenta (80) questionários distribuídos, houve a devolutiva de cinquenta e oito
(58) questionários respondidos, perfazendo um total de 72,5% de aceitação, por parte das
mulheres, em colaborarem com a investigação. Esse percentual nos permite considerar
que nossa proposta foi bem aceita, resultado que corrobora os significantes,
aprendizagem e solidariedade, entre os mais destacados nas falas, quase que uníssonas,
das mulheres, posteriormente, nas entrevistas, quando lhes foi perguntado como se
sentiam sendo entrevistadas, obtendo respostas nas quais afirmavam que “Me sinto...,
muito bem! Por que a gente tem que ter os conhecimentos. E através de uma entrevista,
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você pode repassar, mas também pode ter os conhecimentos. ” (M37, Fev./Mar. 2016), e
“Se sente bem por que é uma coisa que eu vou falar como o que eu sei. Outra coisa: se é
para ajudar..., assim..., a vida de alguém..., melhor ainda né? ” (M41, 2016).
No que se refere ao quantitativo de mulheres negras e não-negras que responderam
ao questionário semi-estruturado aplicado (Tabela 7), verifica-se um número significativo
de mulheres que se auto atribuem como negras, o que já era esperado, já que o estudo se
desenvolveu em duas comunidades identificadas como quilombolas – Ciriquinha e
Viração.

Tabela 7 - Auto atribuição das mulheres que responderam ao questionário em relação a definição
étnica, baseada na cor da pele.
Total de Mulheres n (%)
58 (100)
Negras n (%)

45 (77, 58)

Não-negras n (%)

11 (18, 96)

Fonte: Análise estatística dos dados coletados a partir do Questionário bio-socioeconomico
respondido pelas mulheres que concordaram em colaborar com a pesquisa nos dias 20 de fev.
2015 / 1º de mar. 2015. (Apêndice H)

O uso da autoatribuição da cor foi adotado nessa pesquisa considerando as
recomendações internacionais para que se adote sempre a autoatribuição em pesquisas ou
registros que captam a raça ou a etnia, ou outras características correlatas à identidade
dos indivíduos, parâmetros esses que também são usados nos levantamentos domiciliares
conduzidos pelo IBGE (OSÓRIO, 2003, p. 12). A discussão sobre a autoatribuição em
relação a cor/raça/etnia, tem provocado polêmicas, principalmente quando se discute as
cotas raciais que dão acesso a cursos de graduação/pós-graduação ou concursos público,
o que, para muitos são autoatribuições oportunistas. Por outro lado, Osório (2003) chama
a atenção para o fato de que “à luz do ideal de brancura vigente, é de se esperar que as
pessoas que carregam menos traços negros em sua aparência tendam a se considerar
brancas”, e, portanto, na classificação de cor realizada por autoatribuição acaba
provocando situações que exigem, no mínimo, reflexão. Assim, o mesmo autor (Ibden),
ao analisar a questão sobre a autoatribuição da cor ressalta que
se os problemas em relação à autoatribuição são ocasionados pelas
características particulares da ideologia racista brasileira, que permitiria
a mudança da linha de cor para os mais abastados e/ou para os que
possuem poucos traços da ascendência africana, não há nenhuma
garantia a priori de que os entrevistadores também não venham a
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branquear os entrevistados mais ricos e os tipos de aparência limítrofe.
No fundo, a opção pela autoatribuição ou pela heteroatribuição de
pertença racial é uma escolha entre subjetividades: a do próprio sujeito
da classificação ou a do observador externo. (p. 13)

Os aspectos acima refletidos alertam para a importância da tomada de decisão no
que se refere aos métodos a serem utilizados para a coleta de dados. Sobre essa questão
Doxsey; Riz, (2007) ressaltam a importância do pesquisador estar ciente do seu objeto de estudo,
e assim identificar, delimitar e selecionar com a maior presteza possível os instrumentos e as
categorias a serem usadas em seus estudos.
Um detalhe muitas vezes omitido sobre metodologia de pesquisa é a
lembrança sobre a delimitação do foco do estudo. Foco é uma questão
de escolha e especificação de limites. É essencial determinar qual será
a principal fonte das informações a serem coletadas. A unidade de
análise pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma sala de aula,
um município. Pode ser configurado em outro âmbito, num âmbito mais
macro: um setor econômico, uma divisão de uma instituição ou uma
escola. (DOXSEY; RIZ, 2007, p. 61)

Considerando a abordagem sobre a delimitação do foco de estudo e os sujeitos da
pesquisa acima feita por Doxsey; Riz (2007), buscou-se privilegiar a coerência e coesão
metodológica ao se tomar a decisão em fazer a opção de seleção dos sujeitos da pesquisa
pelo desejo que poderia transversar o imaginário das mulheres ao se verem
partícipes/colaboradoras do projeto de pesquisa, o que não seria possível se seguíssemos
o trâmite que rege a metodologia de pesquisa quantitativa, através da seleção aleatória
por meio de sorteio. Ainda reforçando a importância da delimitação do foco de estudo,
da escolha dos sujeitos da pesquisa e da abordagem metodológica a ser usada, Lima [et
al] (2014) chamam a atenção para a assertiva de Minayo (2013) que assegura que
a pesquisa quantitativa deve ser utilizada porque avalia a regularidade
do fenômeno, e a qualitativa faz a análise das expressões humanas
presentes nas relações, nos sujeitos e nas representações. Também
reforça a urgência em dissolver a dicotomia entre pesquisa qualitativa
e quantitativa, objetividade e subjetividade. Para tanto, desenvolve uma
crítica ao positivismo, que para ela limita a realidade a fatos objetivos
mensuráveis, bem como à Sociologia Compreensiva, que perde, no
particular, a noção de totalidade social. Entre estas duas posturas, a
dialética marxista é assumida como capaz de conter os aspectos
objetivos e subjetivos da realidade, abrangendo, assim, as verdades
parciais daquelas teorias. (In: LIMA [et al], 2014, p. 2)

Ao mesmo tempo, é necessário considerar que a pesquisa em comunidades
tradicionais onde o número de pessoas que constituem a população local, geralmente é
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pequeno, e a relação entre as pessoas é extremamente próxima, alguns métodos
empregados em comunidades mais populosas e diversa (étnica, cultural, política,
comportamental etc.) como as que constituem sociedades urbanas, não tem o mesmo
sentido e relevância quando empregadas em comunidades tradicionais, normalmente
menos numerosa, menos diversa e muito próximas.

5.1.1

Aspectos bio-socioambientais que identificam as premissas referentes à
qualidade de vida definidas pelas mulheres de Ciriquinha e Viração:
análise quali-quanti

O tratamento dos dados oriundos do questionário, permitirá que se tenha acesso
aos números que corroborarão os dados emergidos das análises das entrevistas individuais
e dos grupos focais. Considerando esse aspecto é importante destacar o que Sousa [et al]
argumentam ser a interpretação dos resutados da pesquisa um “pesadelo didático”
(BAUER; GASKELL; ALLUM, 2000), por ser um componente discursivo que é tratado
com pouca ou nenhuma preocupação. As autoras afirmam que, apesar do foco de seus
estudos ser a pesquisa qualitativa, é importante ter em mente que tanto a pesquisa
qualitativa quanto a quantitativa precisam de meios que facilitem a compreensão dos
dados / resultados. Sobre essa questão afirmam que
Ambas enfretam o problema da interpretação, já que “os dados não
falam por si mesmos, mesmo que sejam processados cuidadosamente
com modelos estatísticos sofisticados” (BAUER; GASKELL;
ALLUM, 2000, p. 24). Os números não se explicam sozinhos, ainda
que submetidos aos mais complicados malabarismos. Qando um
trabalho não se conclui por uma interpretação que integra os achados
entre si e a teoria, ele dá a impressão de professar que, uma vez
organizados e descritos os dados, chegou-se a uma produção científica.
Mas não é bem assim. A descrição não obrigatoriamente contém sua
explicação. Seria como confundir ciência e método: embora
indispenásavel, não é o método que, ao ser bem aplicado, torna um
conhecimento científico. (SOUSA [et al], 2014, p. 118 – 119)

Procurando encontrar meios que pudessem facilitar a análise interpretativa dos
resultados obtidos a partir da aplicação do questionário semi-estruturado biosocioambiental, foi elaborado a Folha de Codificação (Apêndice I) e sua respectiva
Tabela de Codificação (Apêndice J). A Folha de Codificação, instrumento usado no
processo de catalogação e análise de dados nas pesquisas da área das Ciências Sociais,
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permitiu agrupar e inserir os dados que emergiram das respostas das questões abertas do
questionário semi-estruturado, facilitando a inserção dos dados no programa estatístico
Statistical Package for the Social Scienses – SPSS o qual trata de análises estatísticas para
as áreas das Ciências Sociais e Psicologia, áreas de discussão e origem, respectivamente,
da teoria que norteiam as interpretações realizadas, a Teoria das Representações Sociais.
Os dados coletados foram descritos por meio de frequências simples e percentuais
quando nominais ou ordinais e por meio de média e desvio padrão quando contínuas ou
discretas. Para avaliar associação entre cor/raça e variáveis sociodemográficas foi
utilizado o teste exato de Fisher. Para avaliar diferenças de média entre cor/raça e
variáveis sociodemográficas foi utilizada ANOVA. O nível de significância adotado foi
de 5% e o software utilizado foi o R Core Team 2017.

5.1.2

Especificidades que delineiam o locus e os sujeitos da pesquisa

Conhecer as representações de mulheres quilombolas sobre seu bem estar / sua
qualidade de vida no contexto das comunidades onde vivem, no bioma caatinga, foi uma
trajetória preenhe de desafios que exigiu a busca de indicadores que pudessem servir de
guia no sentido de encontrar informações úteis de modo a caracterizar e/ou diagnosticar
o modus vivendi dos sujeitos no locus da investigação, o que poderia facilitar a análise
dos dados e o alcance dos objetivos propostos, quais sejam: Objetivo geral - “Conhecer
as representações sociais sobre qualidade de vida existente no imaginário coletivo das
comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração, a partir da escuta de mulheres, na
interface entre o saber tradicional, o constructo identitário e seu lugar de pertencimento,
na interrelação no e com o bioma caatinga”, e Objetivos Específicos: i) Identificar os
fatores bio-socioeconomicos, cultural e ambiental que estão presentes no cotidiano das
comunidades quilombolas de Viração e Ciriquinha; ii)

Averiguar se a caatinga é

vista/sentida como lugar sustentável e de pertencimento pelas mulheres; iii) Conhecer as
representações sobre qualidade de vida que constitui o imaginário coletivo da
comunidade, através da escuta feminina.

5.1.2.1 Conhecendo os aspectos relevantes do município de Jeremoabo, Bahia,
Brasil

179

A pesquisa se realizou nas comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração ao
longo de um ano (fevereiro de 2015 a março de 2016), no qual diversas visitas foram
realizadas, culminando com a permanência da pesquisadora, durante treze dias na
convivência com os moradores das comunidades citadas, no período de 19 de fevereiro a
3 de março de 2016. Nesse período, além da aplicações dos métodos definidos para coleta
de dados - entrevistas e grupos focais -, foi possível conhecer mais de perto alguns lugares
que são motivo de orgulho e/ou emoção para os moradores, como por exemplo as casas
de farinha (antiga e atual), a “fábrica” de bolos, beijus e sequilhos, a “igrejinha”
(esconderijo dos negros fundadores do povoado de Ciriquinha), a escola municipal, a
pequena igreja católica (primeira a ser construída pelos moradores em Ciriquinha), o
porto de saúde e os quintais produtivos.
As mulheres que são sujeitos dessa pesquisa moram nas comunidades que
constituem a Associação de Moradores das Comunidades Quilombolas de Ciriquinha e
Viração, criada em 2012. Essas comunidades estão localizadas a cerca de 40km de
distânvia do munícipio sede, Jeremoabo, no norte do estado da Bahia, Brasil (Figura 26).
No que se refere ao contexto fitogeográfico, a região semiárida e de caatinga do nordeste
brasileiro no qual se encontra o município de Jeremoabo, é considerada como inóspita, e
sobre a sua característica socioeconômica, é considerada a mais pobre do país
(AB’SÁBER, 1999; BLAMONT [et al], 2002), sendo, ao longo dos anos, a região mais
invisível aos “olhos” dos políticos, no que se refere à elaboração e aprovação de projetos
que contribuam para o aumento do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos
municípios que estão inseridos nessa região.
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Figura 29 - Localização geográfica, dados populacionais e extensão territorial de Jeremoabo,
Bahia,
Brasil.
Fonte:
IBGE.
Disponível
em:
ttp://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=291810

As comunidades dessa pesquisa fazem parte do contexto geopolítico e
fitogeográfico do município de Jeremoabo, e, portanto, são parte da realidade retratada
nos dados do IBGE (2015), traduzida no Índice de Desenvolvimento Humano do
Município - IDHM de 0,54771, e que está inserido na faixa indicativa dos índices mais
baixos (Figura 27), significando o não acesso por parte da população dos recursos
educacionais e socioambientais, que são necessários para a garantia mínima de um nível
de qualidade de vida que deveria ser garantida a todos os brasileiros, por fazer parte da
Constituição Federal de 1988, expressos nos Princípios Fundamentais em seu Art. 3º
(BRASIL. [Constituição (1988)], 2012) , que afirma
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – constuir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociaise regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (p. 11)

Os resultados apresentados indicam, portanto, que Jeremoabo está entre os
municípios que requerem maior atenção por parte do Estado e dos parlamentares
71

Fonte: Atlas Brasil 2013 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
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(estaduais e municipais) no que se refere a promoção de ações que possam promover o
desenvolvimento sustentável da região, considerando a importância de ações que
permitem a efetivação da convivência com o semiárido.

Figura 30 - Dados educacionais do município de Jeremoabo, Bahia. Fonte: Carta informativa
preparada pelo IBGE e TSE, para orientação aos eleitores e candidatos do município de
Jeremoabo, Bahia, Brasil, nas eleições de 2016. (Imagem preparada pela pesquisadora a partir do
documento original – ANEXO I).

Analisando os índices / dados expostos na carta que divulgou material informativo
sobre Jeremoabo no período eleitoral de 2016, preparada pelo IBGE com apoio do
Tribunal Superior Eleitoral - TSE, para orientar os eleitores e candidatos do município de
Jeremoabo, Bahia, nas eleições (Anexo A), é possível inferir que o município, apesar de
ter apresentado uma queda significativa na taxa de mortalidade infantil, indicador
considerado pela OMS como fundamental para refletir o nível de desenvolvimento de
um país, estando abaixo da taxa indicativa do estado da Bahia, ainda está acima do índice
médio do país e da OMS. (Figura 28).
O nível de taxa de mortalidade infantil alta, como é o caso do município de
Jeremoabo, exigem a aplicação de condições básicas, que garatam a sobrevida dos
nascituros a partir de acompanhemento pré-natal das futuras mães, e a provisão dos
alimentos básicos que forneçam os nutrientes necessários para o desenvolvimento
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biológico das crianças pós-nascimento, além das condições sanitárias recomendadas pela
OMS (água potável, saneamento básico, alimentos higienisados etc.).

Figura 31 - Indicadores das taxas de mortalidade infantil do município de Jeremoabo,
notificações de dengue e de estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde da população.
Fonte: Carta informativa preparada pelo IBGE com apoio do Tribunal Superior Eleitoral - TSE,
para orientação aos eleitores e candidatos do município de Jeremoabo, Bahia, em 2016. (Imagem
preparada pela pesquisadora a partir do documento original – Anexo A)

Nesse aspecto a implantação do Programa Bolsa Família – PBF, segundo o
Relatório Educação para Todos no Brasil 2000 – 2015 evidencia que
Em relação aos cuidados com a primeira infância, por certo, as
iniciativas de transferência direta de renda, adotadas pelo País
exerceram papel importante e estratégico contribuindo não apenas para
a redução da mortalidade infantil, (...), como também para a melhoria
da nutrição da criança pequena. O Programa Bolsa Família (PBF), do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
presta atendimento específico a gestantes e bebês de famílias cuja renda
é situada abaixo da linha mínima de pobreza, mediante transferência de
benefícios de proteção às mulheres grávidas (“Benefício Variável à
Gestante”) e nutrição de bebês de zero a seis meses (“Benefício
Variável Nutriz”). (BRASIL, 2014)

É possível afirmar que, apesar de haver necessidade de ajustes, o PBF tem sido,
um marco na recuperação da dignidade humana, traduzida em índices de queda acentuada
na taxa de mortalidade infantil nas regiões mais pobres do país, como é o caso do
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município de Jeremoabo. Sobre a importância do PBF para a melhoria do IDH brasileiro,
é possível verificar através do Relatório de Desenvolvimento Humano 2015 do PNUD –
Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento -, divulgado no dia 14/12/2015
(PORTAL BRASIL, 2015):
O estudo Relatório de Desenvolvimento Humano 2015 – Trabalho para
o Desenvolvimento Humano, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), destaca a importância do Bolsa Família para
o crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) obtido
pelo Brasil nos últimos anos . O estudo, divulgado nesta segunda-feira
(14), mostra que IDH brasileiro alcançou o nível 0,755 em 2014 , em
uma alta de pouco mais de 10,5% ante o índice de 0,683, em 2000. O
Pnud cita, nesse contexto, o Bolsa Família como fator importante para
o avanço do IDH e aponta que o programa é exemplo a ser copiado por
outros países. “O relatório reconhece a importância dos programas
sociais, justamente, porque eles proveem um piso de proteção social
que funciona nestes momentos de acidentes de percursos e de crise”,
explica a coordenadora do relatório do Brasil, Andréa Bolzon.

É importante destacar que um dos critérios para o acesso ao PBF é a garantia de
matrícula dos filhos menores no sistema público de educação (estadual ou municipal),
condição si ne qua non para a promoção do desenvolvimento humano das famílias
envolvidas.

Analisando os índices de desenvolvimento da Educação Básica em

Jeremoabo no período de 2007 – 2013, verifica-se que a meta municipal proposta não foi
alcançada, ficando muito abaixo do esperado, e não acompanhando o índice estadual,
apesar deste ser também possível de ser considerado sofrível se comparado com o índice
nacional. (Figura 27), resultado que nos permite inferir que o sistema educacional do
município precisa ser reavaliado de modo que medidas sejam tomadas para que as
mudanças necessárias ao atendimento dos pressupostos que norteiam uma educação
emancipatória (CHARLOT, 2000, 2005; VYGOTSKY, 2002; FREIRE, 1997) sejam
efetivadas.

5.1.2.2 Das comunidades e do modus vivendi das mulheres pesquisadas: acessos
permitidos

As comunidades Ciriquinha e Viração onde a pesquisa foi realizada são formadas,
segundo a coordenadora Administrativa da Associação de Comunidades Quilombolas de
Ciriquinha e Viração, por um número pequeno de casas e de pessoas: “Hoje nós temos
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360 pessoas. Tudo registrado. Tudo certinho. Aqui em Viração é 84 casas, e Siriquinha
18. Um total de 102 casas” (M37). Esses dados são referentes ao mês de fevereiro de
2016, quando houve a realização das entrevistas.
Quanto ao local de nascimento, entre as cinquenta (50) mulheres que responderam
(86,2%) a Questão 0572, dezoito (18) mulheres responderam que nasceram em Antas
(36%), município limítrofe de Jeremoabo, e, entre estas, dezesseis (16) são negras (40%),
e duas (2) são não-negras (22,2%). Houve também um percental significativo de mulheres
(17) que responderam terem nascido em Jeremoabo (34%), e entre estas, treze (13) eram
negras (32,5%), e quatro mulheres (4), eram não-negras (44,4%). Apesar do município
de Antas estar mais próximo de Ciriquinha e Viração, cuja distância é de,
aproximadamente, 15 km, há uma prevalência entre as mulheres não-negras em parirem
no município sede, Jeremoabo, que fica a cerca de 38 km das comunidades in foco. Uma
das razões para essa preferência, pode estar no fato de que as famílias não-negras,
geralmente também possuem uma residência de apoio em Jeremoabo, além de possuírem
automóvel próprio, o que facilita o deslocamento.
Sendo a pesquisa realizada em duas comunidades quilombolas – Ciriquinha e
Viração -, foi verificado que entre as cinquenta e oito (58) mulheres que responderam ao
questionário, quarenta e quatro (44) mulheres afirmaram que residem na comunidade de
Ciriquinha (75,9%), e quatorze (14) mulheres responderam que residem na comunidade
de Viração (24,1%). Entre as mulheres que moram em Ciriquinha, trinta e quatro (34) são
negras (75,6%), e oito (8) mulheres são não-negras (72,7%); e entre as mulheres que
afirmaram morar em Viração, onze (11) são negras (24,4%), e três (3) mulheres são nãonegras (27,3%).
É importante ressaltar que a comunidade de Ciriquinha e Viração, conforme
história oral, tiveram suas origens entrelaçadas, a partir da fuga de escravos fugidos do
incêndio da igreja católica de Jeremoabo, como relata M37
Em Viração e Ciriquinha, tem famílias que são assim misturadas. Mas
elas, do outro lado, os pais, avós e tataravós são de famílias negras. E
essas famílias brancas que moram entre Viração e Siriquinha, são as
mesmas raízes, são o mesmo parentesco. Essas famílias vieram de uma
72

Todas as questões relativas ao Questionário doutoral, semi-estruturado, para coleta de dados biosocioeconomico, cultural e ambientel, aplicado às 58 mulheres que desejaram contribuir com a pesquisa,
podem ser identificadas no APÊNDICE VIII. No corpo da tese só estarão identificadas as questões
consideradas mais relevantes para a compreensão do contexto identitário, territorial e ambiental das
comunidades pesquisadas e sua popukação. (a Autora).
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família de Menduzinho que vem da África, como escravo; escravizado
para Jeremoabo. No tempo do incêndio da Igreja do Brotas,
Menduzinho foi morto, e os filhos fundaram esse quilombo, que até hoje
existe. Mas, mesmo assim essas famílias brancas se identificam. Como
se misturaram os casais, se juntaram, e se identifica quilombo,
quilombolas, como se fosse negros. De cor branca, mas se identifica
negros.
Eles vieram no tempo de Garcia d’Ávila para Jeremoabo, onde
Jeremoabo tinha uma vila que existia 245 negros e 5 brancos. E ver
que os negros foram “fracos”, né? Por que no meio de só 5 brancos, e
eles deixaram que os brancos dominassem eles. E aí eles
trabalhavam...; vieram trabalhar na colheita de agricultura do plantio
de abóbora. Jeremoabo levou o nome de Jeremoabo por causa do
plantio de jerimum (abóbora). Os escravos plantavam muito jerimum,
e eles trabalhavam o dia, apanhavam, e ainda a noite eles festejavam
em novenário. E aí o Garcia d’Ávila não aceitava. E acabou eles
dentro, fazendo oração, acabou incendiando a igreja. Menduzinho não
conseguiu fugir. O filho dele João Chico I, Chico II e Chico III..., tinha
3 filhos com o mesmo nome! Fugiram com sua esposa Maria Fumaça
e Josefa Camaça. E aonde vieram de Jeremoabo. Da sede (Jeremoabo)
até aqui, esse quilombo de Viração e Ciriquinha são 42 km. E eles
vieram com tanto medo..., por terem perdido seu pai nesse incêndio...,
e vieram fundar esse quilombo (Ciriquinha).
Conseguiram fugir. E vieram prá cá. Aí ficou o Chico novo, que era o
segundo Chico, e formou o quilombo Baixão de Cima; e o outro Chico
I e Chico III, vieram pra Viração e Ciriquinha. Um ficou em Viração e
o outro em Ciriquinha. Onde tem uma toca, chamada Toca do
Morcego, onde tem muitas panelas... E eles se esconderam lá! Depois
que eles já tinham formado seus quilombo, veio outro coronel chamado
Cícero Dantas, onde queria expulsar eles daqui do quilombo. Foi aí
que recebeu o nome de Viração e Ciriquinha. Ele trouxe um João
Ciriquinha, como escravo, esse Cícero Dantas, e botou ali em Cirica.
Cirica, é hoje um povoado onde tem 500 habitantes, daqui a 6 km. E aí
ele pegou o primeiro morador, esse João Ciriquinha, em Cirica. Mas
ele era um negro escravizado, e ele fugiu para Ciriquinha. Para onde
estava o outro filho de Menduzinho, o Chico I. Ciriquinha levou o nome
de Ciriquinha por causa disso, desse João que Cícero Dantas trouxe
para Cirica. Aí levou o nome de Ciriquinha por causa disso. E Viração,
por que Cícero Dantas..., ele pegava o gado, mandava com os
vaqueiros, e mandava se encontrar na viração. Por que viração: virava
para Cirica, para Ciriquinha e Lagoa do Inácio. Ele dizia: Vocês vão
se encontrar meio dia, para almoçar, na viração. Chamava de viração.
Aí ficou Viração até hoje. E todo mundo conhece por Viração.
(Jan.2016)

Os fatos destacados por M37 tem sido transmitidos de pais para filhos, não
havendo nenhum registro oficial que corrobore com os relatos que transitam nas
comunidades de Ciriquinha e Viração. Entretanto, ao ler os relatos históricos descritos
por Luis Mott (2010) sobre os crimes realizados por Garcia d’Àvila e seus descendentes
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ao longo de mais de 3 séculos, em todo o Nordeste, é possível ter uma dimensão da
gravidade dos fatos descritos por M37. Desse modo, é importante estar atento ao que Mott
(ibden), argumenta sobre a importância de divulgar as ações criminosas dos Garcia
d’Ávila, destacando:
[...] queremos dar direito à história e revelar à luz do dia, esse bando de
negros e mestiços tão desafortunados, cujos gemidos, urros de dor,
litros de sangue derramados debaixo do chicote, cicatrizes terríveis,
queimaduras infernais, permaneceram ocultos e abafados por mais de
duzentos anos. Publicando as barbaridades deste senhor de escravos,
quero demonstrar meu respeito e solidariedade para com estas criaturas
massacradas: com o negrinho Arquileu, que tendo apenas quatro anos,
quase morreu debaixo do chicote de seu terrível senhor, simplesmente
porque um passarinho picou o figo de que ele devia tomar conta; com
o preto velho Antônio Magro, beirando os 80 anos, cujo suplício incluiu
o ardor de uma mancheia de pimentas malaguetas introduzidas em seu
ânus através de um canudo de pito. Minha solidariedade com estes
verdadeiros mártires e a firme esperança de que, no presente e no futuro,
negros, mestiços e brancos constituamos realmente neste país uma
democracia racial, uma sociedade pluralista, onde a diferença – seja da
cor, de sexo ou da orientação sexual – não implique nenhum tipo de
dominação. Este verdadeiro “manual de torturas” remete-nos à
presença, ainda tão forte e medonha, embora mais escondida, da tortura
na sociedade baiana e brasileira contemporâneas.

Nosso respeito e solidariedade a família de Menduzinho, que foi mais uma vítima
da crueldade dos Garcia d’Ávila, e pai dos Chico’s que deram origem as comunidades de
Ciriquinha e Viração.
As mulheres que responderam o questionário semi-estruturado podem ser
identificadas quanto ao estado civil (Questão 07) como sendo um grupo de mulheres que
estão, em sua maioria, em uma relação conjugal (casadas = 68,4%; união estável = 21,1
%). Quanto a escolarização (Questão 08) há uma prevalência de mulheres que só fizeram
o Ensino Fundamental I (54%), a seguir das mulheres que concluíram o Ensino Médio
(24%); se considerarmos que o número de mulheres que se autoatribuiram brancas (11),
e destas, quatro (4) concluíram o Ensino Médio (36,36%), e das mulheres que se
autoatribuiram como negras (45), apenas oito (8) concluíram o mesmo nível escolar
(17,77%), é possível verificar uma enorme defasagem escolar entre as mulheres negras e
não-negras respondentes (Tabela 8).
Essa é ainda uma realidade brasileira que começou a ser atenuada a partir de
políticas públicas desenvolvidas no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, como é o
caso da Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que trata sobre o ingresso de
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afrodescendentes, via cotas, nas universidades federais e nas instituições federais de
ensino técnico de nível médio, com o objetivo de buscar resgatar a dívida histórica, éticomoral e cultural dessa população. Entretanto, é importante destacar que, apesar da taxa
de analfabetismo ter caído de forma mais acelerada entre as mulheres pretas e pardas no
período de 2000 a 2010, o indicador para ambas ainda é mais do que duas vezes maior do
que entre as mulheres brancas, segundo o IBGE (LISBOA, 2014).
Quando analisadas as mulheres pretas, a queda se deu de forma mais
intensa, de 22,2% para 14%, mas o patamar ainda permanece 8,2 pontos
percentuais acima das brancas. As mulheres pardas também tiveram
uma redução mais expressiva que as brancas, de 17,9% para 12,1%. (...)
O IBGE destaca que os avanços na alfabetização das mulheres
inverteram uma desvantagem histórica, que ainda aparece na taxa de
analfabetismo de pessoas com mais de 60 anos, em 24,9% entre os
homens e 27,4% entre as mulheres. Para as mulheres pretas nessa faixa
etária, o analfabetismo ainda chega a 42,2% da população, contra
39,2% dos homens. (LISBOA, 2014).

No Brasil, as mulheres negras, além de estarem em condição de inferioridade no
que diz respeito ao acesso à educação formal em relação as mulheres brancas, quando a
comparação ocorre entre gêneros do mesmo grupo étnico, no que se refere a taxa de
analfabetismo, o percentual da mulher negra também se encontra em condição inferior,
desta vez, em relação ao homem negro. Ou seja, a mulher negra carrega em seu arcabouço
mental/emocional o estigma social de subalternidade e inferioridade sedimentado em três
categorias que tem sido cada vez mais discutidas enquanto estruturas que precisam ser
resignificadas, quais sejam: a condição de ser mulher, negra e pobre.
Quando inquiridas sobre a profissão que exercem em suas comunidades, entre as
mulheres que responderam a Questão 09 do questionário, em sua maioria se identificaram
como lavradoras / agricultoras, com os seguintes percentuais: das quarenta e quatro (44)
mulheres que responderam serem agricultoras, trinta e seis (36 = 91,7%) são negras e sete
(7 = 100%) são não-negras. O resultado revela que a relação com a terra, em nível de
cultivo, é um elemento forte entre as mulheres, ao mesmo tempo em que é o eixo
convergente, que as une (Tabela 8), situação essa bastante evidenciada nas falas das
mulheres nas entrevistas (Apêndice N).
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Tabela 8 - Dados analisados relativos ao estado civil, escolaridade e profissão das mulheres de
Ciriquinha e Viração, sujeitos da pesquisa.
Cor/Raça
P valor
Total (%)

Negras

Não - negras

Casada

39 (68,4)

34 (87,2)

5 (45,5)

Solteira

5 (8,8)

3 (6,7)

2 (18,2)

12 (21,1)

7 (15,6)

4 (36,4)

1 (1,8)

1 (2,2)

0

Sem Escolaridade

6 (12)

6 (15)

0

Ensino Fundamental 1

27 (54)

21 (52,5)

6 (60)

Ensino Fundamental 2

5 (10)

5 (12,5)

0

12 (24)

8 (20)

4 (40)

1 (2,1)

1 (2,5)

0

0

0

0

44 (91,7)

36 (90)

7 (100)

3 (6,3)

3 (7,5)

0

Q7 - Estado Civil, n (%)

União estável (vive junto)

0,257

Viúva

Q8 - Escolaridade, n (%)

0,334

Ensino Médio

Q9 - Profissão, n (%)
Agente comunitária de saúde
Auxiliar de limpeza escolar

1,000
Lavradora/Agricultora
Professora

Fonte: Análise estatística dos dados coletados a partir do Questionário bio-socioeconomico respondido
pelas mulheres que concordaram em colaborar com a pesquisa nos dias 28 de fev. 2015 / 1º de mar. 2015.
(Anexo A)

Na questão que trata da renda familiar (Q64), fator essencial que interfere sobre o
nível de qualidade de vida de uma população, foi identificado que entre as quarenta e sete
mulheres (47) que responderam a esse questionamento, vinte e seis (26) mulheres negras
(72,2%) afirmaram que sua renda familiar é menor do que um salário mínimo (R$ 880,00
a partir de 1º de janeiro de 2016), bem como oito (8) mulheres não-negras (72,7%) deram
a mesma resposta, ou seja, também tem uma renda familiar mensal menor do que um
salário mínimo. Entre as respondentes negras, houve um total de sete (7) mulheres negras
(19,4%) que afirmaram possuir um rendimento que varia entre um (1) a dois (2) salários
mínimos, e três (3) mulheres não-negras (27,3%), afirmaram o mesmo. Apenas três (3)
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mulheres, todas negras, afirmaram ter um rendimento acima de dois (2) salários mínimos
(Tabela 9).

Tabela 9 - Rendimento familiar em salário mínimo (SM) das mulheres que colaboraram com a
pesquisa.
Cor/Raça
Q 64. Renda Bruta (SM)

P valor
Total (%)

Negras

Não - negras

< 1 SM

34 (72,3)

26 (72,2)

8 (72,7)

1 a 2 SM

10 (21,3)

7 (19,4)

3 (27,3)

3 (6,4)

3 (8,3)

0

> 2 SM

0,724

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no APÊNDICE XI)

A constituição do núcleo familiar é um aspecto marcante entre as mulheres
inquiridas, aspecto esse corroborado a partir da média do número de filhos paridos - 4,78
filhos -, média essa acima da média de fecundidade da mulher brasileira, conforme
indicação do Censo 2010 , segundo o qual no Brasil, as mulheres têm, em média, 1,9 filho
(IBGE, 2017). Quando se analisa e compara os resultados entre as mulheres negras e nãonegras, verifica-se que as mulheres negras tem uma média de fecundidade (5,18 filhos)
bem acima que a média das mulheres não-negras (2,70 filhos) (Tabela 10).
Tabela 10 - Média dos números de filhos (%) das mulheres pesquisadas.
Cor/Raça
P valor

Q13. Pariu quantos filhos, Média (DP)

Total (%)

Negras

Não - negras

4,78 (3,97)

5,18 (4,18)

2,70 (1,83)

0,075**

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades aplicado em 28 de fev. / 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no APÊNDICE XI)
**ANOVA

Considerando que a renda mensal das mulheres respondentes, em sua maioria
(aproximadamente 73% tanto de mulheres negras e não-negras) é menor que um salário
mínimo (R$880,00 a partir de 1º de janeiro de 2016), e que a taxa de fecundidade das
mulhers mulheres negras (5,18 filhos) é mais do que o dobro do que a taxa de fecundidade
das mulheres não-negras (2,70 filhos), é possível afirmar ser muito mais provável que o
nível de dificuldades que as mulheres negras tem no que se refere aos cuidados básicos
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(alimentação, escola, vestuário, saúde) em relação aos seus filhos é bem maior do que as
mulheres não-negras. Esses fatos apresentam um índice que coloca a mulher negra em
uma condição de maior vulnerabilidade do que a mulher não-negra, e, portanto em um
nível de qualidade de vida inferior, situação essa possível de diagnosticar a partir de
alguns dados, como por exemplo: o número de cômodos (Q17) nas casas das mulheres
negras é menor (5,46 comodos) do que o número de cômodos nas casas das mulheres
não-negras (6,90 cômodos), sendo que as mulheres negras tem o dobro da média de filhos
das mulheres não-negras; ao mesmo tempo, o índice referencial de pessoas que vivem na
mesma casa (Q16) é maior entre as mulheres negras (4,04 pessoas), do que entre as
mulheres não-negras (3,91 pessoas), o que nos faz inferir que a distribuição espacial que
pode promover uma condição de vida insalubre entre os moradores, é muito mais propícia
de acontecer nas casas das mulheres negras, colocando em risco o bem-estar dos
moradores. (Apêndice O).
5.2 VIDA E SABERES TRADICIONAIS: FALAS E OLHARES DE MULHERES
QUILOMBOLAS NO ALICERCE DAS REPRESENTAÇÕES COTIDIANAS

Imergir na vida cotidiana de um grupo de pessoas, por si só, é uma ação que exige
do pesquisador sensibilidade e habilidade em respeitar o espaço do outro, de modo que
sua intervenção não provoque cisões que atrapalhem todo o processo de coleta de dados
para a investigação em curso, mas, acima de tudo, que a sua inserção no locus
investigativo, não gere constrangimentos no (re) fazer cotidiano da população in foco. No
que se refere a imersão em comunidades tradicionais, a atenção para com a forma, tempo
e espaço a serem ocupados devem ser compreendidos como lugar em que as relações
humanas se (re) fazem no campo da territorialidade. Considerando essa abordagem
Carneiro; Itaborahy; Gabriel (2013, p. 87) nos convidam a refletir sobre a concepção de
territorialidade
como “um conjunto de relações que se originam num sistema
tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior
autonomia possível, compatível com os recursos do sistema” estamos
assinalando -a como um processo, ou seja, como algo dinâmico. E esse
acontecer da interação entre os sujeitos do território envolve sempre
uma relação com o outro – alteridade – e nessa via Raffestin (199373) é
enfático ao ponderar que esse outro não se trata só do “espaço
73

RAFFESTIN, C. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993.
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modelado” (p. 159), senão que “os indivíduos e/ou grupos que aí se
inserem”. O autor não suprime a importância do espaço nessa relação,
ao dizer que “a relação com o território é uma relação que mediatiza em
seguida as relações com os homens, com os outros” (p. 160).

É nessa relação que o pesquisador se insere quando adentra o locus de sua
investigação, passando a constituir da materialidade cultural da comunidade,
materialidade essa que, para Leff (2009, p. 102) “inscreve-se na racionalidade produtiva
de sociedades tradicionais, (...) provocando um “efeito mediador” entre a “produção e o
meio ambiente” nos levando a pensar que, para compreender a formação do espaço – a
materialidade da cultura de grupos tradicionais – é preciso pesquisar essas culturas
particulares através de um olhar “de dentro” para não cometermos genocídios
epistemológicos (OLIVEIRA, 2013, p.95). A acertiva do autor corrobora com o provérbio
africano (epígrafe do corrente capítulo) que nos convida a pensar que o pesquisador que
não procurar seguir o ritmo cotidiano da comunidade, respeitando-o, certamente terá
dificuldades em ter acesso aos saberes, símbolos, signos e representações que circulam
entre os dizeres/não-dizeres, fazeres / (re)fazeres, sentidos / não-sentidos na relação
mulheres/homens-ambiente-mulheres/homens.
Esse é um processo em que o pesquisador, ao desenvolver uma atividade junto às
comunidades tradicionais deve familiarizar o exótico (ele, o investigador) que está se
inserindo no espaço, procurando se colocar no lugar do outro, de modo a ser capaz de
“sentir e vivenciar o mundo de outra maneira, de forma que o resultado dessa
experienciação seja uma reflexão sincera e consciente do lugar que ocupa”
temporariamente (OLIVEIRA, 2013, p. 94) Nesse aspecto, a pesquisadora dessa
investigação procurou promover sua inserção nas comunidades da forma mais natural
possível, desenvolvendo ao longo de alguns anos (conheceu as comunidades em 2008)
uma relação de admiração e respeito para com a população local, especialmente entre as
mulheres.
Concordando com Arendt (2015, p. 219), ao afirmar que “é com palavras e ações
que nos inserimos no mundo humano, e essa inserção é como um segundo nascimento,
no qual confirmamos e assumimos o fato simples do nosso aparecimento físico original”,
considero que a interação entre pesquisador-sujeitos investigados promove o desvelar das
rotinas que traduzem o pertencimento comunitário, os sonhos que transversam o
imaginário feminino, e os desafios que promovem o fortalecimento identitário.
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Tomando como princípios basilares as premissas acima, a definição
metodológica pela utilização de entrevistas semiestruturadas enquanto instrumentos que
promovem a conversação, também foi pautada nas considerações feitas por Souza (2014,
p.129), nas quais a autora afirma que a entrevista é “um dos espaços privilegiados do
surgimento da representação social, e que [...] apesar de suas limitações, é o que mais se
aproxima de estabelecer algo semelhante a uma conversa” entre pesquisador (a)pesquisado (a).
No “diálogo” estabelecido a partir das vinte e sete (27) entrevistas
semiestruturadas realizadas, definidas a partir de sorteio aleatório entre as cinquenta e
oito (58) mulheres desejantes e respondentes do questionário que se colocaram,
livremente, como colaboradoras, buscou-se identificar os pensamentos recorrentes entre
as entrevistadas, de modo a pontuar as categorias que poderão ser identificadas como as
representações circulantes na comunidade (Apêndice R). Sobre o “diálogo” a ser
estabelecido, é fundante que o (a) pesquisador (a) não esqueça que “a fala que será
analisada é em alguma medida produto desta interação”, e, portanto, “não vem pura do
universo de origem, nem passa incólume pelo contato com quem entrevista”, significando
que “a fala não é a representação social” (SOUZA, 2014, p. 129-130), contexto que exige
do (a) pesquisador (a) uma percepção

mais aguçada dos elementos externos que

perpassam a relação momentânea estabelecida.
No processo de análises descritiva e analítica das categorias (Tabela 11)
identificadas a partir das entrevistas, foram levadas em consideração todas as
informações, imagens e descrições circulantes, bem como as quatro funções que
sustentam as representações, as quais, segundo Abric (2000, p. 28, In: REIS; BELLINI,
2011, p. 152) sustentam i) a função de saber via compreensão e explicação da realidade
coerente com o funcionamento cognitivo e os valores aos quais eles aderem; ii) a função
identitária pessoal e social, permitindo a proteção da especificidade do grupo de acordo
com o sistema de normas e valores social e historicamente determinados; iii) a função de
orientação dos comportamentos e práticas, definindo o que é lícito, tolerável ou
inaceitável em um determinado contexto societário; e iv) a função justificadora das
tomadas de posições e comportamentos.
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Tabela 11 - Categoria emergidas das entrevistas realizadas com vinte e sete (27) mulheres,
sujeitos da investigação.

Fonte: XAVIER, J.B.L.M/2016.

O trabalho de interpretação do discurso das mulheres engendrados nas entrevistas
e grupos focais iniciou com o processo de transcrição (Apêndice L) utilizando o programa
Express Scribe Transcription Software74. Esse processo, o de transcrição e escuta do
material gravado, não é algo simples a ser realizado, situação esta que é evidenciada
quando Reis; Bellini (2011) ao citar Spink (1995b) afirmam que
O trabalho de interpretação do discurso segue os seguintes passos: 1.
Transcrição da entrevista; 2. Leitura / escuta intercalando a escuta do
material gravado com a leitura do material transcrito. Nessa etapa é
necessário ficar atento às características do discurso: a variação
(versões contraditórias); a detalhes sutis, como silêncios, hesitações,
lapsos (investimento afetivo presente); retórica, ou organização do
discurso, de modo a argumentar contra ou a favor de uma versão dos
fatos; 3. Tendo apreendido os aspectos mais gerais da construção do
discurso, é preciso, em um terceiro momento, retornar aos objetivos da
pesquisa e, especialmente, definir claramente o objeto da representação.

(p. 153, In: REIS; BELLINI, 2011)
Considerando que o objetivo geral da pesquisa é “Conhecer as representações
sociais sobre qualidade de vida existente no imaginário coletivo das comunidades
quilombolas de Ciriquinha e Viração, a partir da escuta de mulheres, na interface entre o

74

Ver: http://www.nch.com.au/scribe/ ou https://express-scribe.softonic.com.br/

194

saber tradicional, o constructo identitário e seu lugar de pertencimento, na interrelação no
e com o bioma caatinga”, é imprescindível que se leve em conta em todo o processo de
análise e interpretação dos dados, os objetivos específicos traçados, os quais poderão
conduzir o pesquisador à realização das metas propostas. Assim, ao transcrever,
interpretar e analisar as falas das mulheres entrevistadas, foram apreciados os seguintes
objetivos específicos: i) Identificar os fatores bio-socioeconomicos, cultural e ambiental
que estão presentes no cotidiano das comunidades quilombolas de Viração e Ciriquinha;
ii) Averiguar se a caatinga é vista/sentida como lugar sustentável e de pertencimento
pelas mulheres; iii) Conhecer as representações sobre qualidade de vida que constitui o
imaginário coletivo da comunidade, através da escuta feminina.
No processo interpretativo das transcrições das vinte e sete (27) entrevistas
realizadas, utilizou-se as premissas da Análise de Discurso por se tratar de uma
metodologia que atende aos critérios de análises que a TRS exige, já que, como Sousa [et
al] (2014) alertam, “a dificuldade pra interpretar os dados analisados e descritos, e assim
atingir o objetivo de identificar representações sociais, aparece como uma marca de
muitas análises de conteúdos (...)”, sendo portanto necessário estar atento para uma
questão que deve ser levada em consideração pelos(as) pesquisadores(as), quando
programas de análises de textos são utilizados em suas pesquisas. Assim, as autoras
argumentam
Bauer, Gaskel e Allum (2000, p. 27) referem-se à pesquisa qualitativa
como um “pesadelo didático” pela pouca clareza e falta de orientação
encontradas na literatura para seus procedimentos. (...) a leitura dos
manuais sobre metodologia sugerem, é que, dentro da pesquisa,
também a interpretação merece esse apelido, pois a preocupação
costuma se centrar nas escolhas e procedimentso para obter e processar
os dados, mas muito pouco se diz sobre a interpretação dos resultados,
e isso é diferente no território das representações sociais. (p. 117)

É através da linguagem que o ser humano expressa sentimentos, emoções, saberes,
dúvidas, certezas, necessidades, representações etc. Portanto, compreender o que cada
signo, símbolo, sonoridade, dizeres, silêncios... querem expressar, é um exercício
complexo, que exigiu da pesquisadora se colocar, de forma humilde, na condição de um
sujeito apreendente, com toda a sua sensorialidade e atenção voltadas para o que está
sendo dito e escrito. Para tanto, Orlandi (2009) argumenta que é necessário
Problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o leitor a se
colocarem questões sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes
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manifestações da linguagem. Perceber que não podemos não estar
sujeitos à linguagem, a seus equívocos, sua opacidade. Saber que não
há neutralidade nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos
signos. A entrada no simbólico é irremediável e permanente: estamos
compremetidos com os sentidos e o político. Não temos como não
interpretar. Isso, que é contribuição da análise de discurso, nos coloca
em estado de reflexão e, sem cairmos na ilusão de sermos conscientes
de tudo, permitie-nos ao menos sermos capazes de uma relação menos
ingênua com a linguagem. (p. 9)

Do mesmo modo que Orlandi (2009), Moscovici (2013) chama a atenção para a
complexidade da interpretação destacando a característica que nos distingue das outras
espécies, a capacidade de produzir e (re)siginificar saberes / conhecimentos. O autor
afirma que
[...] o conhecimento é sempre produzido através da interação e
comunicação e sua expressão está sempre ligada aos interesses
humanos que estão nele implicados. O conhecimento emerge do mundo
onde as pessoas se encontram e interagem, do mundo onde os interesses
humanos , necessidades e desejos encontram expressão, satisfação ou
frustração. Em síntese, o conhecimento surge das paixões humanas e,
como tal, nunca é desinteressado; ao contrário, ele é sempre produto de
um grupo específico de pessoas que se encontram em circunstâncias
específicas, nas quais elas estão engajadas em projetos definidos (cf.
BAUER; GASKELL, 1999). (MOSCOVICI, 2013, p. 8 – 9)

Interpretar é, portanto, o grande desafio que o pesquisador enfrenta, sozinho,
quando inicia sua pesquisa; e esse enfrentamento, para Sousa [et al] (2014, p. 118), é
determinante para o alcance (ou não!) dos objetivos propostos já que a interpretação é
“um nervo da pesquisa” que “conecta os dados entre si e com o problema pesquisado”.
As autoras destacam que que a interpretação acontece
Na leitura de cada etapa (observação, entrevistas, tabelas etc.) e do
conjunto dos resultados obtidos, á qual se misturam elementos
colaterais que contribuem para explicar o significado do que foi
encontrado, à luz do (s) referencial (is) escolhido (s). Essa leitura tem
um senido compreensivo, ou seja, entender o que aquelas etapas,
aqueles dados significam, a partir do (s) contexto (s) em que são
produzidos, do referencial teórico que os orienta e do problema que se
está a estudar. Ela explica e reúne o que foi estudado. (SOUSA [et al],
2014, p. 118)

É sobre a égide dos argumentos enfatizados por Sousa [et al] (2014), Orlandi
(2009) e Moscovici (2013) que a Análise de Discurso será o suporte metodológico
norteador das interpretações / análises das falas das mulheres que dão significados às
categorias emergidas de todo o processo investigativo: observação, aplicação de
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questionário semiestruturado, entrevistas semiestruturadas e grupos focais realizados.
Para cada uma das categorias identificadas, foram selecionados discursos de três mulheres
que melhor traduziram cada categoria. Cada um dos discurso será identificado com a letra
M seguida do número que foi atribuído a cada uma das mulheres de acordo com a ordem
alfabética (Ex.: M16), que, em seguida, será acompanhada por alguns dados pessoais
(idade, definição étnica/cor da pele, escolaridade, profissão e, mês / ano da entrevista) os
quais foram considerados como elementos fundantes para uma melhor compreensão das
falas/discursos analisados.
Na etapa inicial de análise, todas as falas das entrevistadas serão reescritas tendo
como fundamento linguístico e analítico, a paráfrase. Assim, é fundamental esclarecer o
importante papel que a paráfrase tem na Análise do Discurso, e portanto, o significante
papel que desempenha na análise a ser feita:
A paráfrase é um discurso ou um texto que pretende explicar e ampliar
uma informação, com o objectivo de tornar os dados mais fáceis de
entender e assimilar pelo receptor. O conceito deriva de paraphrăsis,
que é um termo latino. A paráfrase pretende esclarecer as várias
dimensões de uma mensagem. Para tal, faz uma espécie de imitação do
discurso original, ainda que recorrendo a uma linguagem diferente.
(Análise descritiva). Existem diversas maneiras de fazer uma paráfrase.
Pode-se reescrever absolutamente a mensagem, criando um texto novo,
mas que mantenha o primeiro significado. Outra opção é recorrer ao
sinónimo para trocar as palavras, conservando a sintaxe quase sem
alterações. (CONCEITO.DE ) [Grifo da autora]

Na Análise do Discurso a paráfrase é um dispositivo analítico muito importante,
pois ao fazer a análise descritiva de um discurso, do pesquisador/analista é exigido
demonstrar que compreendeu o que foi dito, traduzindo o que ouviu, sem que a mensagem
original seja distorcida. Uma outra habilidade que o pesquisador, agora analista, precisa
desenvolver, é deixar o seu ego de lado, preocupando-se em descrever apenas e tão
somente o que foi dito no discurso, sem se permitir opinar sobre o que está sendo dito
e/ou não-dito.
A releitura do texto através da paráfrase será um processo exaustivamente repetido
nas análises iniciais de todas as categorias emergidas e identificadas nas entrevistas
realizadas com vinte e sete (27) mulheres das comunidades quilombolas de Ciriquinha e
Viração. Na elaboração das paráfrases, o pesquisador-analista começa a exercer a ação
interpretativa, o que permitirá o aguçamento de observações, direta e indiretamente,
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procurando fazer emergir o processo analítico - interpretativo da Análise do Discurso com
um nível de sensibilidade e criticidade condizente com os objetivos propostos.
5.2.1

“Receptividade no aprender e ensinar” (Categoria 01)

“Eu gostei. Fui sorteada. É uma aprendizagem pra gente... Vou
tentar responder suas perguntas”. (M16: 28 anos; morena; 3º
ano do Ensino Médio; lavradora; fev.2016)
A mulher M16 ao responder a questão sobre a “importância de ser entrevistada”
afirma ter gostado, ao mesmo tempo em que ao verbalizar ter sido bafejada pela sorte
denota satisfação, e acrescenta que ser entrevistada é uma forma de aprender, e que vai
buscar dar as respostas pertinentes ao que lhe foi perguntado.
Além da análise descritiva (paráfrase), é possível inferir que o sujeito M16 revela
prazer em estar sendo entrevistada, e quando fala que foi sorteada, parece expressar prazer
por sua presença e participação na entrevista não ter sido imposta, sendo bafejada pela
sorte. Ao mesmo tempo, M16 parece mostrar uma atitude de engendramento, tecida na
proposta da pesquisa ao afirmar ao longo da entrevista que terá a possibilidade de
aprender, ao mesmo tempo em que se esforçará para responder as perguntas.
Tentar responder às perguntas da entrevista é a forma pela qual M16 revela ser
um sujeito que conhece seus limites, e, humildemente, dá a entender que possivelmente
sua fala poderá não dar conta às perguntas, estando sua fala na ordem da incompletude
da linguagem, e, portanto, da incompletude do ser, traço psicanalítico pertencente à
condição humana, no qual, para Abrahão e Sousa (2014, In: VASQUES, 2014), “há
sempre uma borda de indizível ou de impossível dizer, com a qual o falante tem de lidar
o tempo todo em sua inscrição como ser de linguagem”. Considerando os aspectos da
incompletude do sujeito, é possível inferir que M16 não se percebe prisioneira da
ignorância, e, portanto, sabe que não sabe tudo, mas sabe que tem algo a dizer, e que
deseja compartilhar.
Justamente porque é incompleto (e sempre será) e porque algo se coloca
como ausência, o sujeito fala e pode desejar, colocando-se em
movimento para continuar sua busca por um objeto que o complete.
Busca inglória e permanente, que não se cumpre como uma realização
absoluta, mas que se dá a ver como deslocamento constante nas/entre
as palavras. (ABRAHÃO E SOUSA, 2014; In: VASQUES, 2014, p. 9)

198

É nesse movimento constante de ir/vir na tentativa de preencher o vazio que se
manifesta em todos os momentos da vida, que o ser humano, nas diversas relações que
estabelecem, aprende e partilha seus saberes. Nesse aspecto Trópia; Caldeira (2011) ao
analisar a Teoria da Relação com o Saber de Bernard Charlot (2005), corrobora nossa
análise quando afirmam que o
aspecto na compreensão do sujeito é a questão da aprendizagem. O
aprender está presente e é condição obrigatória no processo de
construção do sujeito, que envolve tornar-se um membro da espécie
humana (hominizar-se), um ser humano único (singularizar-se) e um
membro de uma comunidade, ocupando nela um lugar (socializar-se).
É através do aprender que o sujeito se constrói, relacionando consigo
próprio, com os outros a sua volta e com o mundo em que está inserido.
(p. 372)

Na afirmação de M37 sobre a importância de se “ter” conhecimento, bem como
transmiti-lo, é possível ter a compreensão de como os saberes e conhecimentos que são
elaborados provocam bem estar no sujeito que se percebe aprendente, mas também aquele
que ensina:
“Me sinto..., muito bem! Por que a gente tem que ter os
conhecimentos. E através de uma entrevista, você pode repassar,
mas também pode ter os conhecimentos. ” (M37: 46 anos; negra;
Ensino Médio completo; professora; fev. 2016)
Em sua resposta à primeira questão da entrevista, sobre como se sente ao ser
entrevistada, o sujeito M37 atesta sentir-se bem e afirma ser uma experiência que
possibilita aquisição de conhecimento. Pontua, também, que na entrevista ela fala o que
sabe, ao tempo em que adquire conhecimento.
Observa-se que M37 quando utiliza o verbo sentir, demonstra que está nesse lugar
não apenas com o corpo, mas com a sua subjetividade. Parece afirmar que se foi
convidada para essa entrevista, foi por que tem algo a dizer, e, portanto, não é uma “tábula
rasa”. Em sua fala, revela a concepção de que está nesse processo em que a troca se
presentifica, ou seja, “você dá e recebe conhecimento”, o que considero fundante. Isso
mostra que esse sujeito não se coloca na posição de que seu saber é menor do que do
outro, mas, coloca-se, sensivelmente, no processo onde o saber não é verticalizado, de
cima para baixo, mas que ele se dá na mediação sujeito-sujeito.
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São as relações estabelecidas no cotidiano, seja com o outro ou com /no ambiente
no qual o sujeito está inderido, que os saberes vão sendo constituídos. É nessa relação que
se efetiva o aprender de que nos fala Charlot (2000):
Aprender para viver com os outros homens com quem o mundo é
compartilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte
desse mundo, e para participar da construção de um mundo préexistente. Aprender em uma história que é, ao mesmo tempo,
profundamente minha, no que tem de única, mas que me escapa por
toda a parte. Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e
processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu
sou, quem é o mundo, quem são os outros (p. 53).

Assim, M37 expressa em sua fala o que Bernard Charlot (filósofo francês) vem
explicitando a partir de seus estudos sobre a relação de saber e a constituição do sujeito,
como também Lev S. Vygotsky (filósofo russo, estudioso na área da psicologia da
aprendizagem), segundo o qual, é na relação com o ambiente que o ser humano, constituise enquanto sujeito que pensa, aprende e comunica-se. Assim é necessário compreender
que
[...] a relação entre o pensamento e a palavra não é uma coisa mas um
processo, um movimento contínuo de vaivém entre a palavra e o
pensamento; nesse processo a relação entre o pensamento e a palavra
sofre alterações que, também elas, podem ser consideradas como um
desenvolvimento no sentido funcional. As palavras não se limitam a
exprimir o pensamento: é por elas que este acede à existência. Todos os
pensamentos tendem a relacionar determinada coisa com outra, todos
os pensamentos tendem a estabelecer uma relação entre coisas, todos os
pensamentos se movem, amadurecem, se desenvolvem, preenchem
uma função, resolvem um problema. (VYGOTSKY, 2001, p. 106).

É portanto na expressão de seus pensamentos e sentimentos que as mulheres
quilombolas, sujeitos dessa pesquisa, partilham seus saberes e desejos de ultrapassarem
os limites, naturalmente existentes, sobre o que o mundo lhes reserva. Essa acertiva é
visível na fala de M40 quando esta destaca que sente alegria por estar sendo entrevistada,
e afirma que é uma experiência importante por que permite o acesso a mais
conhecimentos.
“Fico muito alegre. Acho que é importante. Por que a gente
aprende mais as coisas, né? ” (M40: 57 anos; parda; 7º ano EF;
lavradora; fev. 2016)
Ao revelar sua alegria, M40 expressa simplicidade e pureza. Entretanto, esses
sentimentos revelados não devem ser confundidos com ingenuidade, pois ao afirmar que
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considera o momento importante, o sujeito M40 parece imprimir seus valores subjetivos,
os quais estão inscritos na curiosidade e desejo de aprender. Em outra afirmação que
parece colocar em destaque sua percepção de que os saberes não estão prontos, acabados,
ela sugere que é possível ter acesso a conhecimentos mais amplos e abrangentes sobre o
que a cerca. Desse modo, a alegria destacada, nos parece ser a condição daqueles que
sentem prazer em buscar saciar a curiosidade, fonte inata do saber enquanto forma de
representação das atividades cotidianas, das relações do sujeito com o mundo, e na
perspectiva de que “não há saber que não esteja inscrito em relações de saber”
(CHARLOT, 2000, p. 63).

5.2.2

“Negro e branco fundam a comunidade” (Categoria 02)

Quando um pesquisador adentra em “seu” lócus de pesquisa, algumas questões
vão direcionando seus olhares, observações, ações..., ao mesmo tempo em que perguntas
sobre os sujeitos da pesquisa - “como é a maneira de viver, de um modo geral, dessas
pessoas?”, “quais são e como essas pessoas manifestam suas maneiras de viver?”, “quais
as origens que determinam a forma como essas pessoas vivem?” - são elaboradas. É,
portanto, sobre a égide dessas questões que os relatos sobre a origem de Ciriquinha e
Viração são ouvidos.
“Começou com os mais negros..., aí depois dos negros, foi
chegando também os brancos. Muitos aqui brancos, moram fora,
afastado mais! Os brancos chegaram depois... tem muitos aqui,
dos “bendito”, que moravam prá Ciriquinha..., quando era mais
novo! Aí desceram pra aqui. A família veio tudo prá aí..., aí
misturou!..., os brancos com os negros. E se dá bem! A gente se
dá bem. Os primeiros morador não era negro não! Contam a
história pra gente que em Viração, não era negro não!..., era
branco. Aí depois que essa família de brancos vieram..., aí depois
veio os negros. Misturaram tudo! Estão feliz, né! Estão vivendo
bem. ” (M08: 46 anos; negra; 4º ano EF; lavradora; fev. 2016)
M08 relata que o início das comunidades de Ciriquinha e Viração ocorreu com a
chegada dos primeiros negros (Ciriquinha), e em seguida dos brancos (Viração). Deixa
evidente que com a chegada dos brancos os negros saíram de Ciriquinha e foram para
Viração, misturando-se. Afirma que negros e brancos mantém uma boa relação. Para
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M08, a união entre negros e brancos em Ciriquinha e Viração promove uma mistura que
deixam todos felizes, vivendo bem.
O relato de que a formação das comunidades quilombolas em destaque se iniciou
a partir da chegada de negros na região, vai de encontro aos diversos registros em acervos
públicos e livros publicados (GOMES, 2015; XAVIER; FARIAS; GOMES, 2012;
MUNANGA; GOMES, 2006; BARROS, 2009 ; SANSONE; 2003; TELLES; 2003 etc.),
nos quais as fugas constantes, e cada vez com um número maior de negros fugitivos,
tinham várias causas, principalmente pelas condições sub-humanas que lhes eram
infrigidas. Fugindo de seus algozes, os escravos se organizavam em povoamentos
chamados de quilombos. Sobre a formação de quilombos no Brasil, Gomes (2015) afirma
que
Os quilombos e mocambos se formavam quase sempre a partir de
escravos fugitivos. Dos canaviais e engenhos do Nordeste surgem as
primeiras notícias de fugas de escravos e a constituição deles em
comunidades. Data de 1575 o primeiro registro de um mocambo,
formado na Bahia. A necessidade de mão de obra ficava ainda mais
dramática com o aumento continuado das fugas. Ainda em fins do
século XVI, o rei de Portugal argumentava que os colonos estavam
ficando pobres, pois não conseguiam impedir as sucessivas escapadas
de seus cativos. Em resposta, as autoridades coloniais garantiam que
havia, de fato, obstáculos – considerados inimigos – da colonização,
sendo o principal deles os “negros de Guiné” (como eram chamados em
geral os africanos escravizados), fugitivos que viviam em algumas
serras e faziam assaltos às fazendas e engenhos. (p. 12)

Ao destacar que a presença do negro antecede à do branco na comunidade de
origem, Ciriquinha, M08 parece querer deixar claro que ali é uma comunidade marcada
pelas ações dos negros naquela região, seja pelo fato de se anteciparem em fixarem-se ali,
seja pelo fato de saírem de Ciriquinha e irem para Viração, onde moravam os brancos
promovendo a mistura entre as famílias. A insistência em dar ênfase ao fato de que negro
e branco se dão bem, nos parece querer dizer que conhece os dissabores vividos por seus
antepassados, bem como os conflitos provocados por preconceitos raciais até hoje
existentes. Ao evocar a história oral (Contam a história pra gente que em Viração, não
era negro não!... [M08]) como instrumento de informação, nos permite inferir que M08
dá importância à história oral, passada de geração a geração, considerando-a verdadeira.
As narrativas orais fazem parte dos modos de ser, viver e reviver as
experiências cotidianas e passadas. É a forma como a memória é
compartilhada, como a história do lugar e das pessoas que lá vivem é
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registrada, sendo a oralidade um dos elementos que compõem as
comunidades de matriz africana. (ALMEIDA; MIRANDA, 2015)

Além da transmissão da história da comunidade, as narrativas orais constituem
fortes instrumentos de valorização das pessoas mais velhas, guardiãs dos relatos de suas
origens e dos saberes que circulam na comunidade, e que são construídos / reconstruídos
por todos que constituem a comunidade. Para Terra; Dorsa (2006)
Fica claro o papel do homem simples, como membro detentor de
identidade própria mas, que deve ser respeitado pelos agentes externos
e inseridos no contexto nacional, como produtores de conhecimentos e
mantenedores de tradição. Nesse contexto, essas riquezas devem ser
repassadas para todos os membros da comunidade e potencializadas
com os conhecimentos dos agentes externos.

Nos relatos, as mulheres de Ciriquinha e Viração, ao responderem sobre a origem
de suas comunidades, expressam seus saberes, identidades e subjetividades, destacando
com orgulho explícito, a gênese familiar africana, ao mesmo tempo em que, desvela de
forma subliminar possíveis estranhamentos em relação às diferenças na cor da pele entre
moradores de Ciriquinha e Viração, afirmando que “A gente se dá bem!” (M08), bem
como sua indignação em relação aos maltratos sofridos por seus antepassados:
“Apanhava..., sem ganhar nada! Aí hoje em dia nós temos a libertação...” (M09).
As diferenças de “raça” entre os humanos, por conta da cor da pele que ainda
prevalece na sociedade brasileira, se revela presente entre os moradores de Ciriquinha e
Viração na fala de M08, ao destacar que “A gente se dá bem!”, e na expressão “Somos
todos braiados!” usado por M39 (ver descrição do discurso abaixo). Essa é uma questão
que se faz presente, principalmente por Viração ser uma comunidade quilombola
constituída de moradores negros e brancos. Sobre a categoria “Raça”, Sansone (2003)
considera ser “uma categoria êmica – nativa – poderosa”, que se insere, inclusive, nas
investigações científicas, onde pesquisadores se veem forçados a lidar com ela por conta
de sua disseminação entre as populações de todas as faixas sociais, sendo, portanto, difícil
de ser abandonada ou ignorada, já que se faz presente nos diversos contextos societários.
Todavia, o autor insiste que
[...] devemos desconstruir o significado de negritude ou da branquidade
no contexto de nossos locais de pesquisa, e devmos insistir em falar em
(processos de) racialização, em vez de entrarmos em sintonia com o
clima popular e começarmos a usar “raça” sem nenhum questionamento
de sua naturalidade instrínseca [...]. O termo “racialização” indica que
“raça” é uma das muitas maneiras de expressar e vivenciar a etnicidade
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– uma maneira que coloca ênfase no fenótipo (a cor da pele). (Grifo
nosso) (SANSONE, 2003, p. 16)

A necessidade que algumas mulheres têm de dar ênfase sobre o bom entendimento
existente entre negros e brancos nas duas comunidades, Ciriquinha e Viração (p.ex. M08),
inclusive destacando os casamentos realizados entre negros e brancos, nos faz
compreender que a popularidade da categoria “raça” é uma questão latente entre seus
moradores. Ao mesmo tempo em que alguns discursos parecem revelar que não há
ingenuidade por parte da população negra quanto às diferenças existentes, quando as
mulheres negras que participaram das entrevistas, fazem questão de ressaltar as ações
valorosas de seus antepassados, no que diz respeito à luta pela liberdade e sobrevivência
(ver M09, abaixo). Por outro lado, a população branca, através das falas de suas mulheres,
demonstra se esforçar em diminuir as diferenças e distanciamentos entre negros e brancos,
como deixam bem claro alguns depoimentos que veremos mais adiante.
“A primeira família que veio da África..., que veio para Viração
e Ciriquinha. Meu pai era quilombola... Meu vô, que se chamava
Chico... Eu sou neta do Chico III. Meu pai é filho do Chico. Era
valente. Guerreiro! meu pai falava pra nós... Como era os
escravo... Os escravo meu pai falava assim... O primeiro escravo
foi lá em Jeremoabo... Tem um lugar que judiava os negro...
Botava pra trabalhar a semana... Quando era o final da semana,
dizia: O que você é isso!... Aí dava um “coro”... Aí ele ia
embora... Apanhava..., sem ganhar nada! Aí hoje em dia nós
temos a libertação..., de viver tranquilo nas casa da gente, no lar
da gente. Aqui morando no quilombola. Aqui nós tão rico!... com
a graça de Deus! Nós tem a cisterna de 50 e 2000 litros de água.
Outra de 16..., de consumo. Água não falta, graças a Deus! Aí
nós temos.... No meu lar..., aqui atrás..., tem bananeira..., tenho
coentro..., cebolinha..., tudo que nós plantamos... É quintal
produtivo! Não compro essas coisas na feira, cheio de veneno...
Aqui eu tenho as casas dos meus filhos tudo em volta...” (M09:
56 anos; morena; 3º ano EF; lavradora; fev. 2016)
O sujeito M09 afirma que a primeira família que deu origem às comunidades de
Ciriquinha e Viração, veio da África. Afirma que o pai era quilombola, bem como o avô,
descendentes direto de africanos. Ressalta que seu avô era um homem valente, um
guerreiro. Relata que ouvia histórias contadas pelo pai, de como os escravos viviam, como
eram maltratados, dando destaque à forma como os negros apanhavam de chicote no final
de semana, após dias de trabalho, sem ganhar pelo trabalho feito, o que fazia com que os
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escravos buscassem a fuga para a liberdade. Para M09 ser livre é uma condição que lhe
permite sentir-se tranquila, e em casa, na comunidade quilombola. Destaca que se sente
rica, com as graças de Deus, e com o fato de terem água, o que lhe permite plantar e colher
alimentos livres de agrotóxicos. Outro destaque dado, e que lhe traz alegria, é o fato de
morar cercada pelos filhos.
A invisibilidade dos afrodescendentes é um dado característico da sociedade
brasileira provocada de forma consciente pelas autoridades governamentais, quando não
lhes estendia os direitos dados aos homens e mulheres brancos, como por exemplo salário,
moradia, cidadania. Sobre esse aspecto Gomes (2015) ressalta que
No pós-abolição, o processo de invisibilidade foi gerado pelas políticas
públicas – ou a falta delas – que não enxergavam em recenseamentos
populacionais e censos agrícolas centenas de povoados, comunidades,
bairros, sítios e vilas de propulações negras, mestiços, indígenas,
ribeirinhos, pastoris, extrativistas etc. Camponeses negros - parte dos
quais quilombolas do passado – foram transformados em caboclos,
caiçaras, pescadores e retirantes. Quase nunca “pretos” podiam ser
“pardos” e mesmo “brancos” aos olhos dos recenseadores do IBGE, e
o pior: suas atividades econômicas não eram contempladas nos dados
censitários, pois se articulavam entre a agricultura familiar, os
trabalhadores sazonais e o extrativismo; quase tudo ignorado nos
censos agropecuários republicanos. Constituiria uma ideologia do
isolamento das comunidades rurais e com elas algumas identificadas
como negras e descendentes de antigos escravos. (p.122-123)

Ao chamar a atenção de que a primeira família da comunidade é oriunda da África,
M09 revela possuir informações sobre suas origens, além de parecer valorizar as histórias
contadas pelo pai sobre como o avô sofreu e buscou a liberdade, considerando-o um
homem valente, um guerreiro. Esses elementos nos parecem fundamentais para o seu
empoderamento, enquanto mulher e negra, destacado também ao chamar a atenção para
o fato de que possui casa própria, água na cisterna, acesso a alimentos naturais, saudáveis,
e livres de agrotóxicos, produzidos pela comunidade nos quintais produtivos. Com essas
afirmações, M09 empondera-se, e em seu discurso destaca algumas categorias que para
ela são sinônimos de valores existenciais: luta pela liberdade, segurança, acesso a
alimentos de qualidade, independência.
No que se refere aos quintais produtivos, é importante destacar sua importância
para o empoderamento das mulheres das comunidades de Ciriquinha e Viração, bem
como para a população como um todo. Começaram a ser implantados em 2012, a partir
do projeto desenvolvido pela Associação Regional de Convivência Apropriada no
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Semiárido – ARCAS, localizada no município de Cícero Dantas - Bahia, distante cerca
de 80 km das comunidades pesquisadas. Segundo o José dos Santos Neves, conhecido
como Zé Pequeno, um dos associados e palestrantes da ARCAS, ao ser entrevistado pela
pesquisadora (ver transcrição no Apêndice XVII) esclarece que a ARCAS é
[...] uma associação criada por agricultores em 1993. Um grupo de
agricultores articulados pela Pastoral Rural de Paulo Afonso, que fez
um curso sobre convivência com o semiárido, em Juazeiro, a instituição
parceira nossa, hoje, o IRPAA (Instituto Regional da Pequena
Agropecuária Apropriada), e voltando de lá, o pessoal que ficaram
maravilhado lá com o que viram..., o pessoal já fazia um trabalho de
organização..., sempre buscando forma de melhorar, de contribuir para
a qualidade de vida dos agricultores. O pessoal, nesse curso, aprendeu
coisas que encontramos agora maneiras que a gente pode viver bem
nessa região, que até então, e infelizmente ainda existe hoje, mas muito
menor do que na época, a saída, o êxodo rural, a saída de pessoas da
região para as grandes cidades. Para São Paulo, Brasília, Rio de
Janeiro..., locais para onde o pessoal saía bastante. Assuntos como
respeitar o meio ambiente; técnicas de plantio e de criação; relações
entre as pessoas, de gênero..., relações entre homens e a mulheres. E
esse grupo de agricultores disse: vamos criar uma associação para levar
esse conhecimento para mais gente. E em 1994, foi criado a ARCAS,
inicialmente como Associação Regional de Convivência Apropriada à
Seca(...) (Apêndice XVII)

Foi a partir da implementação de vários projetos propostos pela ARCAS em
parceria com o Estado, que as mulheres das comunidades de Ciriquinha e Viração deram
início ao trabalho de produção de alimento em seus quintais (quintais produtivos) sem o
uso de qualquer produto químico, como também deram início ao processo de recuperação
de sementes nativas, de modo que pudessem começar a produzir alimentos (milho,
mandioca, batata doce etc.) que não fossem manipulados geneticamente (transgênia). Os
projetos implementados nas comunidades foram:
a) “Uma terra e duas águas – P1 + 2” é uma das ações do Programa de
Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido da
Articulação Semiárido Brasileiro – ASA, que tem como objetivo
fomentar a construção de processos participativos de desenvolvimento
rural no Semiárido brasileiro e promover a soberania, a segurança
alimentar e nutricional e a geração de emprego e renda às famílias
agricultoras, através do acesso e manejo sustentáveis da terra e da água
para produção de alimentos” (www.asabrasil.org.br); b) “Projeto Mais
Água”, que se destina a construção de tecnologias de captação de água
da chuva para produção de alimentos (barreiro trincheira familiar,
barreiro trincheira comunitário, cisternas de enxurrada, bomba popular,
tanque de pedra, barragem subterrânea e limpeza/aprofundamento de
aguadas), que proporcionem acesso e utilização sustentável da água da
chuva para produção familiar de alimentos e promoção da Segurança
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Alimentar e Nutricional das famílias; c) “Viver, resistir e produzir”:
Assistência técnica e Extensão Rural, acompanhamento através de
visitas técnicas a agricultores/as do Fundo Rotativo de Criação de
Animais, realização de capacitações sobre Segurança Alimentar beneficiamento de Frutas, Criação de Animais, Associativismo e
Cooperativismo.(ARCAS / www.arcassemiarido.org)

Essas são ações definidoras de possibilidades que geram nas comunidades a
certeza de que é possível resgatar sua dignidade e identidade tão acintosamente
descaracterizada pelo Estado. Sobre essa questão Telles (2003) afirma que
Depois da Abolição, homens negros receberiam empregos precários e
as mulheres geralmente trabalhavam como domésticas nas cidades,
deixando-os com a responsabilidade de criar os filhos. [...] Grande parte
do Brasil continuou intocada pela industrialização ou pela imigração,
especialmente onde os pretos e pardos eram maioria. Pouca ou nenhuma
industrialização, em tais locais, representou pouca mobilidade social
para os negros. (p. 251 e 252)

Por outro lado, a afirmação de que com a libertação os negros têm um lar, parece
denotar uma carga emocional que nos remete à possibilidade de que M09 traga consigo
o sentimento de invisibilidade e da perda de identidade territorial de seus antepassados
(GOMES, 2015).
Conhecer o sofrimento vivido pelos escravos, nos parece que M09, em seu
discurso, valoriza ainda mais a condição de vida que tem agora, tendo a consciência de
que o fato de ser livre, é o que possibilita ter uma vida tranquila, vivendo cercada pelos
filhos. A relação com a divindade se manifesta através da exclamação “Graças a Deus! ”,
ao referir-se ao fato de não mais sofrer com a falta de água; com o fato de poder plantar
hortaliças, frutas, tubérculos etc., sem agrotóxicos, ao mesmo tempo em que denota
conhecimento sobre a importância de produzir e ter acesso a alimentos de qualidade.
Ainda sobre a origem de Ciriquinha e Viração, a característica peculiar que
constitui as duas comunidades, o fato da população ser “braiada”, ou seja, de que a
mistura entre negros e brancos é condição identitária, se faz evidente, mais uma vez, agora
na fala de M39:
“A primeira casa era de Cizinando... Aqui na Viração mesmo.
Começou a Viração pequena..., foi crescendo..., e hoje estamos
todos aí... Teve filho. Mas saiu tudo... Foram morar em Irecê...
Mas ainda hoje mora a família... Somos tudo "braiado"! A gente
se casa com branco!... Meu marido mesmo é galego..., só tem de
preto..., nada! Até os cabelo é branco! (risos) É branco com
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preto..., preto com branco...” (M39: 66 anos; negra; 1º ano EF;
lavradora; fev. 2016)
Assim, M39 identifica pelo nome o primeiro morador, branco, de Viração. Afirma
que houve crescimento populacional na comunidade, e que muitos foram morar em outras
cidades, deixando suas famílias para trás. Usa um termo peculiar, “braiado”, para
especificar que há uma mistura entre negros e brancos, confirmando que negros se casam
com brancos, e vice-versa, inclusive enfatizando que seu marido tem tudo branco,
inclusive o cabelo.
Ao designar pelo nome o primeiro morador de Viração, o sujeito M39 parece
sentir necessidade de demonstrar que tem propriedade sobre o que está relatando. Faz
questão de afirmar que sua comunidade tem crescido, apesar de ter havido imigração de
muitos moradores para outras cidades, principalmente os mais jovens. Outra situação que
merece destaque por parte de M39, é o fato de serem “braiados”, ou seja, tem o
clareamento na pele, ressaltando que há mistura de branco com negro e negro com branco.
Essa adjetivação peculiar, parece revelar uma necessidade de ressaltar que a mistura de
cor e raça prevalece na comunidade, o que pode parecer um indício de pouca valorização
à cor da pele negra.
O preconceito em relação a cor da pele preta, está intimamente associado ao
conceito de “raça” que foi amplamente utilizado, inclusive no meio acadêmico, para
diferenciar os seres humanos entre si, e a partir daí estabeler a relação de podersubjugação entre brancos e negroa, entre ricos (majoritariamente brancos) e pobres
(majoritariamente negros e pardos). Em seu livro “Racismo á brasileira. Uma nova
perspectiva sociológica.”, Telles (2003) afirma que

Raça é uma ideia e não um fato biológico. Embora as teorias de
superioridade da raça branca, que ganharam um status científico no
século XIX, tenham sido, desde então, desacreditadas, continuam
firmemente enraizadas no pensamento social. Embora a raça não tenha
valor científico nem tampouco exista na natureza, sua ideia é
amplamente compreendida. Mesmo que não mais represente diferenças
genéticas, a ideia de raça continua a
gerar diferenças de
comportamento, atitudes e entendimentos. Guiados por ideologias de
hierarquia e de dominação racial, os seres humanos impõem categorias
raciais e tratam os outros de acordo com elas. Como resultado, os
efeitos desse conceito inventado, longe de serem inimagináveis, têm
consequências bastante reais. Em particular, essa ideia leva à
discriminação racial, que por sua vez, aumenta as probabilidades de
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uma pessoa sofra humilhação, viva na pobreza e acabe morrendo com
pouca idade. (p. 301)

A análise feita por Telles (2003) traduz a forma pela qual o preconceito racial está
presente no âmago da sociedade brasileira como um todo, e, portanto, não estariam as
comunidades quilombolas pesquisadas nessa pesquisa, fora desse contexto. Daí haver a
compreensão de que para as mulheres entrevistadas, o “braiar” (branquear) ser algo
natural, ao mesmo tempo em que através das misturas de cor da pele (negro e branco,
pardo e branco), via casamento ou união marital, ser considerado algo positivo.
Ao afirmar que na comunidade são todos “braiados”, M39 corrobora com a
pesquisadora Schucman (2014) que, após investigação sobre o que é ser branco em nossa
sociedade, concluiu:
A branquitude é entendida como uma posição em que sujeitos que
ocupam essa posição foram sistematicamente privilegiados no que diz
respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos, gerados
incialmente pelo colonialismo e imperialismo, e que se mantém e são
preservados na contemporaneidade. Portanto, para se entender a
branquitude, é importante entender de que forma se constroem as
estruturas de poder fundamentais, concretas e subjetivas em que as
desigualdades raciais se ancoram. (p. 84)

A necessidade de se colocar no mesmo “nível” dos brancos, quando tentam
mostrar naturalidade com a mistura entre negros e brancos, no processo de
branqueamento, as ações, pensamentos e sentimentos expressados nos discursos de M08,
M09 e M39 nos quais, a origem das comunidades por parte de negros fugitivos da
escravidão, dos maltratos dos brancos, são revelados; a importância de se ouvir os mais
velhos contando as histórias do lugar; o sentimento de empoderamento ao relatar sobre
como vive hoje ao lado de sua família, tendo acesso a alimentos de qualidade; o destaque
para o fato de que há uma boa convivência entre negros e brancos na comunidade, nos
convidam a buscar o conceito de multiterritorialidade em Haesbaert (2004) que considera
os “aspectos simbólicos, relacionais, culturais, políticos e existenciais inerentes à
construção dos territórios”, bem como o de territorialidade que para Carneiro, Itaborahy
e Gabriel (2013) “é uma construção entre atores sociais de um território, de maneira ativa
e positiva, já que ela visa incluir sujeitos” ou como afirma Dematteis (2009) “deriva das
ações coletivas territorializadas e territorializantes dos sujeitos locais, e objetiva a
construção de estratégias de inclusão” que, no caso específico das comunidades de
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Ciriquinha e Viração, parece ser o fato de todos serem “braiados” (In: CARNEIRO,
ITABORAHY; GABRIEL, 2013, p. 86 – 87).
Concordando com Rafestin (1993, In: CARNEIRO, ITABORAHY; GABRIEL,
2013, p. 87) que considera a territorialidade “um conjunto de relações que se originam
num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior
autonomia possível, compatível com os recursos do sistema”, considero as comunidades
quilombolas enquanto território nessa mesma perspectiva, reafirmada por Carneiro,
Itaborahy e Gabriel (2013) quando afirmam que ao entender
a territorialidade como algo dinâmico, assim como a cultura, o fazemos
também com o conceito de território, outrora visto de maneira estática,
ou como um mero recorte espacial. Torna-se interessante pensar a
expressão “processos de territorialização”, que nos permite agregar as
dimensões do tempo e do espaço, além de colocar o território em uma
posição de eterno campo de embates políticos , nos poupando do risco
de pensar o espaço sem ação social. (p. 87)

São nesses processos de territorialidade / territorialização que as mulheres das
comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração vão ancorando suas representações
sobre o lugar onde vivem e o modus de vida que lhes constituem. Nesse sentido,
Jovchelovitch (2008) afirma que as representações sociais estão, necessariamente,
“radicadas no espaço e nos processos através dos quais o ser humano desenvolve uma
identidade, cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de Outros” (p. 65).

5.2.3

“O prazer se presentifica na comunidade” (Categoria 03)

Falar sobre o que existe de bom ou menos bom do lugar onde se vive, não é algo
fácil, pois ao expressar o próprio pensamento, se permite que o “outro” possa vislumbrar
valores, símbolos, referências, limitações, fragilidades, que, na maioria das vezes, não se
tem consciência e / ou não se estar disposto a revelar. Sob a luz da Teoria das
Representações Sociais, Sousa (2011) alerta que ao estudar a subjetividade e o
comportamento, as representações sociais trabalham com “uma espécie de conhecimento
da prática de como os sujeitos sentem, assimilam, aprendem e interpretam o mundo e
estabelecem suas relações COM, consigo, com o outro e com o mundo”, se revelando ,
bem como ao seu modo de vida, exigindo sensibilidade e atenção do pesquisador ao
interpretar o que foi dito pelos sujeitos da pesquisa.

210

Tendo como premissas de conduta analítica as questões refletidas acima, a
terceira categoria emergiu a partir da pergunta feita às mulheres entrevistadas sobre o que
pensam / sentem em relação ao que existe de bom em Ciriquinha e Viração, passamos a
analisar o que M14 respondeu:
“Tem tantas coisas boas aqui... A escola para as crianças
estudar..., é pertinho. Eu gosto de cuidar das minhas coisinhas
da roça... tem umas galinhazinha..., atrás da minha casa, que eu
gosto de cuidar... E aqui, eu gosto do lugar, das pessoas, todo
mundo é bem unido... Eu gosto daqui. Mas sobre o lugar pra
gente morar, aqui é muito bom! Sossegado... Aqui é muito
gostoso pra morar. Aqui é sossegado aqui. Preocupação com
outra coisa..., não! A gente mesmo..., o que é para comer..., a
gente tira tudo da roça! A gente compra na cidade, muito pouca
coisa! A gente sempre tem na roça..., né? Aí não me preocupo
muito não!” (M14: 42 anos; parda; 1º ano EM; fev.2016)
Para o sujeito M14 a comunidade onde mora tem muitas coisas boas. Em meio à
diversidade de coisas das quais gosta, começa citando que é o fato de que a escola na qual
as crianças estudam é perto de casa. Em seguida, ela fala do prazer que sente em cuidar
da sua roça, que está localizada atrás de sua morada, onde também cria animais
domésticos. Afirma que gosta do lugar, das pessoas, ressaltando que todos são bem
unidos. M14 usa alguns adjetivos para expressar seus sentimentos sobre a comunidade
onde mora: “sossegado”, “gostoso”, e é assertiva quando afirma não ter muitas
preocupações na vida em comunidade. Destaca que retira seus alimentos da roça, e que
depende de muito pouca coisa da cidade. Segundo ela, saber que sempre tem algo para
comer na roça, é o que lhe despreocupa, aumentando o prazer em viver na comunidade.
Sobre esses aspectos, Mafessoli (2004) afirma:
A vida cotidiana não é tributária da simples razão, ou antes, esta não é
a chave universal daquela. É necessário acrescentar-lhe o papel da
paixão, a importância dos sentimentos compartilhados. Convém nela
integrar, implicar, o jogo dos afetos, a imprevisibilidade dos humores e
até o aspecto factual das ambiências, sem esquecer a repercussão que
sempre terá, a longo prazo, a memória coletiva, a memória das perdas
e danos que, por sucessivas sedimentações, constituíram o sentimento
de pertencimento próprio do fato comunitário. (p. 38 – 39)

Considerando os aspectos destacados pelo autor sobre a subjetividade do sujeito
em relação a identificação e pertencimento ao lugar em que se vive, é possível
compreender a razão pela qual M14 parece expressar certa dificuldade em relatar sobre o
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que tem de bom onde mora, por ser um lugar que, segundo ela, tem muitas coisas boas,
onde se sente tranquila e feliz.
Ao apontar, em primeiro lugar que um dos fatores que a faz gostar muito do lugar,
é o fato de que a escola para as crianças ser “pertinho” de casa, parece considerar a escola
como uma extensão de sua morada. O que nos faz supor que há uma relação de intimidade
com o “lugar do aprender”, na qual M14 sente-se à vontade, nos remetendo ao que nos
esclarece Charlot (2000) sobre essa relação:
Aprender para viver com os outros homens com quem o mundo é
compartilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte
desse mundo, e para participar da construção de um mundo préexistente. Aprender em uma história que é, ao mesmo tempo,
profundamente minha, no que tem de única, mas que me escapa por
toda a parte. Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e
processos que constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu
sou, quem é o mundo, quem são os outros (p. 53).

É esse contexto relacional de aprendizagens para o qual Bernard Charlot (2000)
nos remete, que M14 parece manter tanto com a escola quanto com sua roça75, da qual
retira os alimentos para sua família, além de poder criar galinhas no quintal de sua casa,
situações que contribuem para o seu bem-estar.
Ao flexionar alguns substantivos no diminutivo, ao se referir a alguns “bens”
destacados por ela (coisinhas da roça, galinhazinhas), parece denotar um sentimento de
afeto, traduzindo o que Costa (2000, p. 2) ressalta sobre o fato de que
na linguagem coloquial, as formas sintéticas dos diminutivos, tanto nos
substantivos, quanto nos advérbios e adjetivos, são, na maioria das
vezes utilizadas não só como diminutivos, mas também para indicar as
várias manifestações da emoção e das intenções do falante,

o que nos parece ser o caso de M14, e que talvez a remeta ao sentimento de afeto para
com o seu lugar de pertencimento.
Outro componente que M14 destaca como sendo algo bom na comunidade, são as
pessoas. Ela afirma gostar das pessoas do lugar, e que a união entre estas parece ser o elo
que os liga à comunidade. Além da união, M14 ressalta o fato de que a comunidade é um
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Expressão popular que designa área territorial onde famílias rurais cultivam plantas (hortaliças,
tubérculos, árvores frutíferas etc.). No que se refere ao tamanho, pode variar entre 1 a algumas “tarefas
baianas”, que corresponde a uma área de 30 x 30 braços. Portanto uma tarefa é igual a 4.356m². Esse valor
pode variar de acordo com o Estado onde existem outras medidas de tarefas. Esta unidade de medida, como
o próprio nome já diz, é comumente usada na Bahia. Fonte: http://www.andrevillaca.com.br/imoveisrurais/conversao-de-medidas. Acesso: 11/01/2017.
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lugar de muita quietude, e por isso, prazeroso para morar. Essas afirmações nos levam a
acreditar que para M14 as relações afetivas, seja com as pessoas, com o ambiente onde
vive, ou com aquilo que possui, são fundantes para ter uma vida boa na comunidade.
Considerando o conceito etimológico da palavra afeto - vem do latim “affectus”,
que significa “disposto, inclinado a, constituído”; particípio passado de “afficere”, que
quer dizer “fazer algo a alguém, usar, manejar, influir sobre”76 -, bem como o conceito de
afeto em Espinosa – “concebe os afetos, as paixões e o desejo como coisas naturais, que
seguem as leis comuns da natureza porque determinam os modos de ser e de pensar, ou
seja, constituem a natureza humana” (RAMACCIOTTI, 2014, p. 61) -, é possível
identificar e compreender as manifestações de afetos (alegria, tristesa, prazer etc.) das
mulheres entrevistadas no que se refere aos diversos contextos das perguntas
feitas/respondidas (sobre o lugar onde moram, sobre o que elas mais sentem falta ou
gostam na comunidade etc.) no processo de coleta de dados dessa pesquisa, nos
permitindo ponderar sobre a importância da afetividade na constituição e estudo das
representações sociais, que nos é reafirmada a partir do enunciado feito por Jodelet (1994,
In: ORNELLAS, 2005):
As representações sociais devem ser estudadas articulando elementos
afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição, da
linguagem e da comunicação, as relações sociais que afetam as
representações e a realidade material, social e ideal sobre as quais elas
intervirão.(p. 35)

Outro fator que é destacado e que parece contribuir para o prazer sentido (afeto) e
por diversas vezes verbalizado, é o fato de que M14 tem poucas preocupações, geradas
pela garantia de que não passarão necessidade, pois a roça sempre lhes dará o que é
necessário, sem ter a dependência de conseguir o alimento na cidade. Nesse aspecto,
considero importante destacar que o empoderamento territorial possa ser o elemento que
define a força e união da comunidade quilombola pesquisada.
É nessa mesma perspectiva, em que a volorização do lugar onde mora é expressa
através do sentimento de pertencimento, que M39 afirma:
“Se sinto bem..., né? Por que é um lugar bom..., né? É calmo! Só
final de semana…, de vez em quando..., que tem..., é meio
“zuadento”! Mas logo pára! E a gente fica sossegado, né? Acho
bom. Melhor que na cidade! Por que a gente vai pra roça
76

Fonte: http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/afeto/
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trabalhar (risos) Quando eu me vejo doente..., e não posso ir pra
roça... Minhas lágrimas é quem paga! Das pessoas. Dos amigos,
né? Graças a Deus aqui os amigo é tudo bom. A gente..., em
qualquer casa dos vizinho..., você pode entrar... Quem vive aqui
na nossa região é muito melhor. Por que nós não sente muita
falta... Nós trabalha..., né? Quem mora na cidade, se não
trabalhar..., quem não achar uma coisa pra conviver..., como é
que “conveve”, né? E nós aqui “conveve”, graças a Deus?”
(M39: 66 anos; negra; 1º ano EF; lavradora; fev. 2016)
O empoderamento de M39 se manifesta na afirmação de que se sente bem na
comunidade onde vive, por ser um lugar bom, calmo, mesmo que nos finais de semana,
tenha mais movimento, mais barulho, pois essa situação não dura muito, e o sossego
retorna.
Sobre o conceito de empoderamento usado nesse trabalho, é importante destacar
que, diante dos múltiplos sentidos e usos que o termo tem sido aplicado nas mais diversas
áreas, está em comunhão com a análise conceitual que Kleba; Wendausen (2009) fazem:
Sintetizando a partir de alguns autores (Vasconcellos, 2003; Silva e
Martínez, 2004; Oakley e Clayton, 2003; Wallerstein, 2002), definimos
empoderamento como um processo dinâmico que envolve aspectos
cognitivos, afetivos e condutuais. Significa aumento do poder, da
autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações
interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos à
relações de opressão, discriminação e dominação social. Dá-se num
contexto de mudança social e desenvolvimento político, que promove
equidade e qualidade de vida através de suporte mútuo, cooperação,
autogestão e participação em movimentos sociais autônomos. Envolve
práticas não tradicionais de aprendizagem e ensino que desenvolvam
uma consciência crítica. No empoderamento, processo e produto se
imbricam, sofrendo assim interferência do contexto ecológico social,
cujos lucros não podem ser somente mensurados em termos de metas
concretas, mas em relação a sentimentos, conhecimentos, motivações
etc.(p. 736)

Assim, M39, no alto de seu empoderamento, compara a vida na comunidade como
sendo melhor que a vida na cidade, e uma das razões é o fato de poder ir para a roça,
trabalhar, o que lhe permite uma convivência ainda maior com as pessoas, e na cidade, se
não tiver um emprego, não é possível a convivencia uns com os outros. Portanto, para
M39, estar doente e não poder ir para a roça, lhe causa muita tristeza, a ponto de faze-la
chorar. A relação afetiva (prazer, tristeza) de M39 com o trabalho, nos faz lembrar que
“o trabalho humano possui duplo caráter: por um lado, é fonte de realização, satisfação e
prazer, estruturando e conformando o processo de identidade dos sujeitos”, ao mesmo
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tempo em que é necessário não esquecer que, por outro lado, “pode se transformar em
elemento patogênico, tornando-se nocivo à saúde” (ALVES; AREDES, 2007, In: SILVA,
2011, p. 63). É possível inferir, portanto, que o sentimento de inutilidade por não poder
ir para a roça, de onde retira seu sustento, bem como a impossibilidade de realizar esta
atividade que tem mais importância e projeção na comunidade, já que todos precisam
plantar e colher, faz com que o sofrimento de M39 seja expresso de forma contundente e
sensível, no limite entre a saúde-doença, ao afirmar: “minhas lágrimas é quem paga! ”.
A relação intrínseca dos humanos entre si e o trabalho, evidenciado na fala de
M39, traduz o que Lúria (1986, In: ZANELLA, 2005) infere:
A atividade vital humana caracteriza-se pelo trabalho social e este,
mediante a divisão de suas funções, origina novas formas de
comportamento, independentes dos motivos biológicos elementares. A
conduta já não está determinada por objetivos instintivos diretos... O
trabalho social e a divisão do trabalho provocam a aparição de motivos
sociais de comportamento. É precisamente em relação com todos esses
fatores que no homem criam-se novos motivos complexos para a ação
e se constituem essas formas de atividade psíquica específicas do
homem. Nestas, os motivos iniciais e os objetivos originam
determinadas ações e essas ações se levam a cabo por meio de
correspondentes operações especiais. (p. 101)

A forma de ver, sentir e se relacionar com o mundo, portanto, se faz nas entrelinhas do contexto societário, definindo comportamentos e ações, que, no caso específico
das mulheres de Ciriquinha e Viração, parece promover uma relação de cuidado que
estabelece e consolida a ambiência de solidadriedade descrita por M39.
Ainda sobre o que mais gosta em sua comunidade, M39 destaca também a
importância que as pessoas e os amigos tem em sua vida; sentimento de amizade que nos
parece ser colocado ao nível do divino, e por tanto, que faz da condição de seua existência
como sujeito. Outro sentimento que ao meu ver estar expresso na fala de M39, é a
necessidade do acolhimento, manifesto quando afirma ser recebida por todos os vizinhos,
sem que haja “grades” que a impeça de adentrar a esses espaços sagrados, a casa de seus
amigos/vizinhos. No que se refere a convivência entre as pessoas da comunidade a partir
do lugar de trabalho, M39 nos remete à análise de que o trabalho na roça, que é acessível
a todos os moradores da comunidade, lhes permite a essencial convivência entre todos, o
que não acontece na cidade, onde se a pessoa estiver desempregada, estará à margem da
convivência social.
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Outros aspectos que entra na comparação entre o que se tem na comunidade e na
cidade, estão expresos na concepção de M41, e que são fundantes para a qualidade de
vida que tem:
“Aqui nós temos água encanada. Nós temos energia. Nós temos
sossego, não é?... Temos uma vida mais sossegada, né? Aí eu
gosto, por que..., a gente “veve” do trabalhinho da roça. Não tem
tanto dinheiro, mas..., é como eu vou dizer para você: dinheiro
não é tudo na vida. O que mais vale é o sossego. Eu sou
sossegada!... Acostumei a viver com o pouco que Deus me dá. Eu
digo que vivo aqui e sou feliz. ” (M41: 54 anos; negra; 5º ano EF;
lavradora; fev. 2016)
Diante do fato de não ter muito dinheiro, M41 destaca alguns serviços essenciais
que hoje fazem parte da vida cotidiana da comunidade onde vive (água encanada e energia
elétrica), ter uma vida sossegada, relembrando o ditado popular de que “dinheiro não é
tudo na vida”. Essas afirmações nos permite inferir que M41 tem consciência da
importância das questões econômicas que fazem parte do contexto societário /
comunitário. Outro fator ressaltado por M41 é o fato de que, para ela, o que vale mais é
o sossego, parecendo nos assegurar que a quietude é um bem que lhe provoca prazer, indo
de encontro a sua natureza, ao afirmar que ela é, também, uma pessoa sossegada, e que
se acostumou com o “pouco que Deus dá”, afirmando que vive na comunidade e é feliz.
Ao relatar que sua natureza também é sossegada, M41 parece sentir necessidade de se
colocar imbricada, una com a comunidade.
É possível dizer que outra condição que M41 destaca é a sua capacidade de
adaptabilidade, condição esta que favorece o viver bem “com o pouco que Deus” lhe dá,
e ser feliz na comunidade onde vive, que está localizada no semiárido do bioma caatinga,
que é considerado como sendo o mais “inóspito” bioma brasileiro, e que exige o
desenvolvimento de ações que retratem uma boa convivência com o semiárido.

5.2.4

“Falta e encanto: ambivalência que singulariza o sujeito” (Categoria 04)

No “Capítulo II – Caatingas, locus que acolhe e protege: biodiversidade,
demografia e sustentabilidade em bioma ‘inóspito’”, está evidenciado que o bioma no
qual as comunidade de Ciriquinha e Viração estão inseridas provoca sensações ambíguas,
por ser um bioma complexo que exige ser conhecido mais profundamente. A
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ambiguidade de sentimentos que a caatinga provoca está explicita na fala de M11, quando
lhe foi perguntado sobre como é a vida na caatinga:
“Me sinto muito bem... A gente “veve” com muito sacrifício...
Mas, ajuntando uma coisa aqui..., outra ali... dá pra ir vivendo...
E é muito bom! Primeiro de tudo é onde está a família. E o lugar
é tranquilo, sossego. É muito difícil para viver, mas a gente nasce
ali e acostuma. Não é ruim não. É como digo.... Aquele aperto,
quando você não tem o salário, você fica com medo de passar
fome. Mas a gente vai conseguindo um pouquinho aqui..., um
pouquinho ali..., aí dá para ir levando. É diferente. A gente se
sente mais... A gente se sente mais à vontade..., mais livre.
Conheço algumas plantas da caatinga. Assim... Algumas... Não
conheço todas. Tem erva cidreira. Tem um pau chamado
“turquia”... A gente faz pra banho..., faz o chá pra dor de
cabeça... Tem outros... Minha mãe me ensinou. Quando ela fazia
chá, dizia pra que servia. Eu gosto de algumas frutas da
caatinga... De mamão, manga, caju... Fazer um suco, é muito
bom! Umbu..., em fevereiro...” (M11: 29 anos; negra; 4º ano EF;
lavradora; fev. 2016)
O relato de M11 sobre a vida na caatinga é marcado pela contradição, já que
afirma se sentir muito bem, mesmo vivendo com muito sacrifício. Ela destaca que faz
economia, e que ao “juntar uma coisa aqui..., outra ali...” é possível viver na caatinga, e
sentir prazer. Ressalta que a presença da família é o mais importante, e que além disso
vive em um lugar sossegado. A adaptação ao lugar, para M11 é colocado em destaque ao
dizer que foi se acostumando, pois o fato de ter nascido na caatinga, lugar que considera
difícil de se viver, afirma que, mesmo assim, não é ruim. Chama a atenção de que é
diferente viver na caatinga, pois segundo ela, as pessoas se sentem mais à vontade, mais
livres. Fala de seus saberes em relação a algumas plantas da caatinga, citando algumas
que ela conhece, como a erva cidreira; a turquia, da qual se faz chá para banho e para dor
de cabeça. Ressalta que esse aprendizado foi a partir dos ensinamentos da mãe, que foi
passado nos momentos em que esta fazia chá para ela, e explicava para qual doença cada
planta poderia ser usada. Afirma também que gosta de algumas frutas da caatinga, dando
exemplos: mamão, manga, caju.... Diz que fazer sucos de frutas é muito bom, e não
esquece de ressaltar que a sazonalidade do umbu, se manifesta no mês de fevereiro. M11
ressalta que a falta de um salário faz com que ela tenha medo de passar fome, mas é

possível economizar para viver.
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Ao afirmar que se sente muito bem, e, ao mesmo tempo destacar que vive com
muito sacrifício, M11 parece ter consciência da complexidade da vida na caatinga,
principalmente quando destaca que ao tomar algumas decisões no que se refere à forma
de superar as dificuldades econômicas, consegue sentir prazer em viver.
Viver onde está a família, parece ser a condição que para M11 define seu estar
bem, agregado ao fato de que o lugar oferece o sossego que para ela é o elemento essencial
da caatinga. Não ter um emprego que lhe permita um salário fixo, parece fazer com que
M11 sinta-se insegura, com medo de passar necessidades, ao mesmo tempo, ela parece
se reportar à capacidade de o ser humano se adaptar e fazer escolhas que lhe permitem
satisfazer suas necessidades, e sobreviver.
O discurso de M11 nos remete à condição humana de adaptabilidade e resiliência
que possibilitaram aos humanos dispersarem-se por todo o globo terreste, condição essa
que ainda hoje é possível ser verificada nas mais diversas situações, não mais por estar à
procura de abrigo, fugindo de intempéres, ou em busca de alimento, mas para saciar a
curiosidade em relação aos diversos ecossistemas existentes (ambiental), em busca de
melhores cindições de vida (socioeconômico), como também à procura de um novo
território, como é o caso dos imigrantes expulsos de seus países (político-social). Em
relação ao bioma caatinga, especificamente, a convivência com o semiárido tem sido o
definidor de novas posturas na relação com/no ambiente, o que, para Conti; Pontel (2013)
se movimento se dá a partir da compreensão de que
a convivência manifesta uma mudança na percepção da complexidade
territorial e possibilita resgatar e construir relações de convivência entre
os seres humanos e a natureza, tendo em vista a melhoria da qualidade
de vida das famílias sertanejas. Esta nova percepção elimina “as culpas”
atribuídas às condições naturais e possibilita enxergar o Semiárido com
suas características próprias, seus limites e potencialidades. Nesse
sentido, o desenvolvimento do Semiárido está estreitamente ligado à
introdução de uma nova mentalidade em relação às suas características
ambientais e a mudanças nas práticas e no uso indiscriminado dos
recursos naturais. (p. 27)

No desenvolvimento de práticas de convivência, o estreitamento das relações
familiares se consolidam, possibilitando o que M11 dá ênfase, valorizando ainda mais
viver perto da família, e, do mesmo modo que outras mulheres destacaram, valorizando
a importância de viver em um lugar onde se tem muitos amigos. Essa é uma realidade que
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nos remete ao que Arendt (2015) afirma sobre a convivência entre os seres humanos em
um determinado espaço (cidade, sede, centro etc.):
[...] é a organização das pessoas tal como ela resulta do agir e do falar
em conjunto, e o seu verdadeiro espaço situa-se entre as pessoas que
vivem juntas com tal propósito, não importa onde estejam. [...] Tratase do espaço da aparencia, no mais amplo sentido da palavra, ou seja, o
espaço no qual eu apareço aos outros e os outros a mim; onde os homens
existem não meramente como as outras coisas vivas ou inanimadas, mas
fazem explicitamente seu aparecimento. (p, 246)

É nesse lugar em que as relações familiares e de amizade se fortalecem, o que
parece ser a condição essencial para garantir a vida em sossego nas comunidade
pesquisadas. Além disso, M11 destaca sobre a condição que a faz superar com mais
facilidade as vicissitudes da caatinga, que é a adaptação ao ambiente no qual nasceu,
revelando ter consciência da importância da condição inata do ser humano de grande
adaptabilidade em relação ao ambiente onde nasce e/ou vive.
Outro aspecto relevante na fala de M11, é a sua afirmação de que viver na caatinga
é diferente pelo fato de que se sente mais à vontade, com liberdade, o que nos permite
inferir a possibilidade de que ela esteja nos convidando a resgatar a essência humana que
é de estar em contato com a natureza, mesmo que esta lhe pareça ser inóspita. Condição
essa que fica ainda mais evidente quando M11 revela o seu saber no lidar com as plantas
da caatinga, e destacar que esse aprendizado é fruto da troca de saberes com sua mãe.
Assim, M11 nos possibilita refletir, mais uma vez, sobre a importância da história
oral que se presentifica na comunidade, o que pode ser um instrumento de resgate dos
saberes dos antepassados, bem como mais um meio de se buscar formas de cuidar de si e
da família, como também a descoberta e/ou o conhecimento de outros meios que
permitem a relação de convivência a partir da construção da relação de convivência com
o semiárido, relação essa que, para Silva (2006, p. 226) se faz “mediante o manejo e uso
sustentáveis dos recursos naturais num ecossistema, sem inviabilizar a sua reprodução,
em vista do equilíbrio do espaço comum vivido”, que promove a “combinação dos
princípios e valores da convivência com a viabilização das atividades econômicas
necessárias ao desenvolvimento sustentável” numa perspectiva de melhoria da “qualidade
de vida, expresso na possibilidade de se viver bem com os outros seres em um lugar”,
valorizando e reconstruindo os “saberes da população local sobre o meio em que vive,
suas especificidades, fragilidades e potencialidades”, emergindo e se configurando como
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uma “proposta política de mobilização da sociedade e do Estado brasileiro para a
implementação de políticas públicas apropriadas ao desenvolvimento sustentável na
região semiárida”.
Em sua relação com o ecossistema em que a comunidade onde vive está inserida,
M11 relata sobre o prazer que sente em relação aos sabores da caatinga presentificados
nas frutas, tais como o caju e o umbu, ressaltando que conhece suas sazonalidades, sendo
possível inferir que a observação do ambiente em que vive é algo que afeta a relação que
ela mantém com o bioma.
A complexidade inerente a relação entre seres humanos-caatinga, evidenciada nas
falas das mulheres de Ciriquinha e Viração entrevistadas, podem ser analisadas a partir
do que Leff (2010) afirma:
O saber ambiental é um saber identitário, conformado por e arraigado
em identidades coletivas que dão sentido a racionalidades e práticas
culturais diferenciadas. A identidade transtemporal, ou a temporalidade
da identidade transcendem a dialética da coisa e do eu, essa fonte
subterrânea, subcutânea e subconsciente que irrompe no eu para instalálo num presente iluminado pelas cegueiras do inconsciente. O eu é um
ser dessubstancializado, sem território nem referentes, espaço flutuante,
indeterminado. A identidade está feita de significações simbólicas,
relacionadas com práticas sociais que arraigam num ser coletivo, cuja
memória viaja no tempo, lançando raízes na terra e no céu, no material
e no simbólico. [...] O saber ambiental forja-se no encontro
(enfrentamento, entrecruzamento, hibridação, complementação e
antagonismo) de saberes diferenciados por matrizes de racionalidadeidentidade-sentido que respondem a estratérgias de poder pela
apropriação do mundo e da natureza. (p. 185)

Assim, toda a ambivalência que configura o viver na caatinga, é a externalização
de elementos que se constituem na relação homem-natureza/mundo nas ações cotidianas
onde os saberes vão sendo elaborados e partilhados.
“Eu só fico assim..., quando não está chovendo, né!? Mas quando
tá chovendo é uma maravilha! Por que a gente luta..., a gente
batalha muito..., então a gente tem de tudo! Deus mandando
chuva!..., né... então a gente pode trabalhar..., pode em tem suas
coisas. Quando é mais ruim, é quando tá tempo seco. Eu só acho
isso aí... ... o ar dela é maravilhoso! Eu acho. Não tem poluição.
Tudo o que vem é cheiroso. (risos) A única coisa ruim é quando
não tem chuva! Mas, estando chovendo..., é uma maravilha de
Deus!” (M15: 45 anos; negra; 1º ano EF; lavradora; fev. 2016)

220

É possível verificar a ambiguidade citada acima nas afirmações de M15 sobre
viver na caatinga quando afirma que a falta de chuva a deixa triste, e que o contrário
acontece quando a chuva chega, fenômeno que para ela deixa a caatinga uma maravilha.
Essa afirmação possibilita inferir que a chuva é o fenômeno da natureza que provoca
maior ânimo e vigor para lutar, trabalhar, e conseguir tudo o que precisam. Afirma que
vida na caatinga é de luta; que todos batalham muito; e por isso têm de tudo. A estreita
relação do homem com a natureza parece ser o fator que, na fala de M15, permite: superar
os momentos difíceis da seca, sentir que o cheiro da caatinga é especial, e ter a certeza de
que o vento que sopra não é poluído.
Agradecer a Deus por mandar chuva para a caatinga, pois assim todos da
comunidade podem trabalhar, e ter o que precisam, parece ser um ritual que fortalece
M15 e, ao mesmo tempo a aproxima ainda mais do lugar onde vive, onde, para ela, Deus
é sempre o “aliado” que permite a superação dos desafios e da alegria de conviver em
uma “maravilha divina”, a caatinga.
Nas afirmações de M36, são evidenciados os saberes elaborados a partir da
convivência com e na caatinga:
“Representa coisas boas. Aqui..., falar a verdade, aqui é bom!
Por que a caatinga, para nós..., sempre que você precisa de
alguma coisa, tem aqui. Se precisa de remédio de pau, tem tudo
aqui na caatinga. Tem vários tipos de remédio de pau..., então é
bom! Prá falar a verdade, é bom! É muito bom aqui, por que
vários lugar é diferente. Aqui você pode plantar... Você planta...,
você colhe... sem ter remédio nenhum! Desde que eu nasci...,
sabe!? A criançada joga bola na caatinga..., toda rasgada dos
ganhos..., dos pau... (risos) Então, é bom aqui! Para falar a
verdade, é bom. A caatinga tem coisas boas: tem lenha, tem
remédio, tem várias fruta... Então o que eu acho é isso, tem coisas
boas. A caatinga ensina a pessoa a ser..., a aprender as coisas,
né? Aprender..., tipo..., o que presta para a saúde. O povo da
cidade, muitos não sabem os remédios da caatinga, né? E aqui
as pessoas sabem vários remédios. Eu mesmo sei um pouco. Mas
as pessoas mais velhas, é quem sabem mais.” (M36: 29 anos;
parda; 4º ano EF; lavradora; fev. 2016)
Para M36, a caatinga representa coisas boas, pois é um lugar onde é possível
encontrar tudo o que se precisa para viver. Ela afirma que se encontra todo tipo de planta
medicinal, e que isso é muito bom. M36 compara a caatinga com outros lugares,
destacando a possibilidade de se plantar e colher sem o uso de agrotóxicos, nos permitindo
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considerar que ela tem conhecimento sobre os danos que os agrotóxicos causam à saúde
humana, bem como ao ambiente. Destaca outros aspectos que fazem com que ela goste
da caatinga: tem lenha, tem remédio, tem várias frutas.... Para M36 a caatinga ensina as
pessoas a aprenderem sobre o que é bom para a saúde. Lembra que as pessoas que moram
na cidade não conhecem os remédios da caatinga, e que na comunidade todos sabem sobre
vários remédios. Ela afirma conhecer um pouco também, e ressalta que são os mais velhos
da comunidade que sabem mais sobre o uso das plantas para o cuidado da saúde.
M36 ressalta que desde seu nascimento ela vê as crianças brincarem livremente
na caatinga, com alegria, em meio a risos, que desde sempre ela vê as crianças da
comunidade brincarem em meio à caatinga, e nessas brincadeiras acabam rasgando as
roupas nos espinhos ou gravetos da vegetação típica do bioma (mandacaru, caatingueira,
etc.), nos permitindo deduzir que há liberdade e prazer no brincar das crianças da
comunidade.
Ao falar da caatinga, M36 deixa evidente que para ela a caatinga tem
muitas representações. Ela afirma que é um bom lugar, e que a caatinga, para a
comunidade, sempre corresponde às necessidades de todos, afirmações essas que nos
possibilita considerar que M36 está ciente da importância da relação do homem com
ambiente. Na fala de M36, há a recorrência de palavras que revelam a importância do
conhecimento que se tem sobre as plantas medicinais da caatinga (Tabela 12), e que isso
é muito importante para a saúde da população da comunidade. Em relação a essa questão,
M36 parece fazer a comparação entre a sua comunidade e outros lugares, enfatizando que
na comunidade onde vive, por estar inserida na caatinga, é possível ter acesso a várias
espécies de plantas medicinais, o que não ocorre em outros lugares.
A lista de plantas usadas e indicadas pelas mulheres de Ciriquinha e Viração,
durante as entrevistas, num total de cinquanta e quatro (54) plantas, é passível de uma
análise que nos remeta à importância da relação da população in foco com a caatinga e
com a sabedoria de seus antepassados em relação ao uso desses vegetais no cuidado da
saúde. Essa prática tradicional e milenar tem sido um recurso utilizado pelos mais
distintos grupos societários, inclusive nos países considerados desenvolvidos.
No Brasil desde 2006 as plantas medicinais fazem parte da Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC no Sistema Único de Saúde – SUS
através das Portarias Ministeriais nº 971 em 03 de maio de 2006, e nº 1.600, de 17 de
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julho de 2006, e, em seu Anexo, destaca a potencialidade do Brasil para o
desenvolvimento dessa terapêutica, por possuir “a maior diversidade vegetal do mundo,
ampla sociodiversidade, uso de plantas medicinais vinculado ao conhecimento tradicional
e tecnologia para validar cientificamente esse conhecimento” (BRASIL - MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2006). É importante chamar a atenção para o fato de que as Práticas
Integrativas e complementares – PIC são denominados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA) (WHO,
2002).
O fato de se ter um número considerável de plantas medicianais citadas pelas
mulheres quilombolas entrevistadas, corrobora o que Barreto (2011), como um dos
fundamentos de sua pesquisa, destaca em sua dissertação:
As plantas medicinais são um patrimônio cultural incalculável e
representam um recurso muito importante para nossa saúde. O Brasil é
o país que detém a maior parcela de biodiversidade, em torno de 15 a
20% do total mundial de toda a flora, além de possuir cerca de 55.000
espécies vegetais catalogadas, representando a maior diversidade
genética vegetal do mundo. Apesar disso, apenas 8% foram estudadas
para pesquisas de compostos bioativos e 1.100 espécies foram avaliadas
em suas propriedades medicinais (BRASIL, 2006b). O país pode ser
considerado detentor de vantagens no desenvolvimento da fitoterapia,
pois possui biodiversidade, conhecimento popular e tradicional do uso
das plantas, tecnologia para validar cientificamente este conhecimento,
e recursos financeiros.

Tabela 12 - Lista de plantas indicadas pelas mulheres de Ciriquinha e Viração, que são usadas
por elas no cotidiano, que são encontradas na caatinga ou cultivadas nos quintais de casa.
Q43. Plantas e suas partes (estruturas
vegetativas) que costuma usar como
remédio para cuidar de sua saúde e/ou de
sua família, n (%)

Cor/Raça
P valor
Total (%)

Negras

Não-negras

Alcançur (folha)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Alecrim (rama, folha)

5 (8,9)

5 (11,4)

0

0,571

Alho

5 (8,9)

4 (9,1)

0

0,573

Anador (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Arcombo (raiz)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Arenque/Ariquem

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Aroeira (flor, folha, raiz)

8 (14,3)

5 (11,4)

3 (27,3)

0,335

Arruda (folha)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Avelã (folha)

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,200
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Babatenã

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Babosa (folha)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Bandola (casca)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Boldo (folha)

9 (16,1)

7 (15,9)

2 (18,2)

1,000

Caatinga de cheiro (folha)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Caatingueira (flor)

7 (12,5

6 (13,6)

0

0,330

Café (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Cajueirinho/cajueiro-mirim (casca do caule,
folha)

6 (10,7)

4 (9,1)

1 (9,1)

1,000

Candeia (casca, folha)

3 (5,4)

2 (4,5)

1 (9,1)

1,000

Canudinho

4 (7,1)

2 (4,5)

2 (18,2)

0,175

Capim caboclo (folha)

4 (7,1)

4 (9,1)

0

0,573

Capim santo (folha)

26 (46,4)

18 (40,9)

7 (63,6)

0,310

Cominho (semente)

1 (1,8)

0

0

*

Coentro (folha, semente)

9 (16,1)

7 (15,9)

2 (18,2)

1,000

Endio (folha)

2 (3,6)

1 (2,3)

1 (9,1)

0,363

31 (55,4)

22 (50)

7 (72,7)

0,310

Erva-doce (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Eucalipto (folha)

6 (10,7)

5 (11,4)

1 (9,1)

1,000

Folha de laranja (folha)

4 (7,1)

3 (6,8)

1 (9,1)

1,000

Gengibre (raiz)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Goiaba (folha, flor, casca do caule)

8 (14,3)

6 (13,6)

2 (18,2)

1,000

Hortelã (folha)

15 (26,8)

11 (25)

3 (27,3)

1,000

Jatobá (casca do caule)

8 (14,3)

6 (13,6)

1 (9,1)

1,000

Jenisi (raiz)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Jurema (folha)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Jurubeba

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Mangaba (“leite”)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Manjericão (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Mastruz (folha)

4 (7,1)

3 (6,8)

1 (9,1)

1,000

Mororó

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Pau d’arco (casca do caule)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Pau ferro

7 (12,5)

6 (13,6)

1 (9,1)

1,000

Pau santo (casca do caule)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Pimenta do reino (semente)

1 (1,8)

0

0

*

Pinhão (“olho” da planta)

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Pueijo

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Erva-cidreira (folha)

224

Quebra facão

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Romã/Romano (folha e fruto)

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Sambacaitá (folha)

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Torquia

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Umbuzeiro (folha)

2 (3,5)

1 (2,2)

0

1,000

Vassourinha (folha)

4 (7)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Velande

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Velande de cheiro

1 (1,8)

0

0

*

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Maracujá (folha)

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no Apêndice K) .
* Devido a problemas numéricos o teste não pode ser calculado.

Portanto, ainda há muito por ser feito em relação as pesquisas para a identificação
dos princípios bioativos/ bioquímicos da biodiversidade brasileira, situação essa que é
evidenciada quando se faz uma comparação entre as oito (8) plantas com maior percentual
de indicação feita pelas mulheres quilombolas (Tabela 13), colaboradoras dessa pesquisa,
e as plantas indicadas na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS –
RENISUS (ANEXO II), na qual é possível constatar que apenas duas (2) plantas citadas
(Aroeira, nº 6077; Hortelã nº 41 fazem parte da RENISUS.

77

Indicação numérica que identifica as plantas pertencentes a Relação Nacional de Plantas Medicinais de
Interesse ao SUS – RENISUS. (Ver Anexo B)

225

Tabela 13 - Lista das plantas mais citadas nas entrevistas pelas mulheres de Ciriquinha e Viração
em janeiro de 2016.
Plantas e suas partes (estruturas vegetativas) que costuma usar como remédio
para cuidar de sua saúde e/ou de sua família, n (%)
Nome popular

Nome
científico

RENISUS

Total

Negras

Não negras

P valor

Aroeira (flor,
folha, raiz)

Schinus
terebinthifolius
Raddi

Nº 60

8 (14,3)

5 (11,4)

3 (27,3)

0,335

Peumus boldus
Molina

9 (16,1)

7 (15,9)

2 (18,2)

1,000

Capim santo
(folha)

Cymbopogon
citratus

26
(46,4)

18 (40,9)

7 (63,6)

0,310

Coentro (folha,
semente)

Coriandrum
sativum

9 (16,1)

7 (15,9)

2 (18,2)

1,000

Erva-cidreira
(folha)

Melissa
officinalis

31
(55,4)

7 (72,7)

0,310

Goiaba (folha,
flor, casca do
caule)

Psidium
guajava

8 (14,3)

2 (18,2)

1,000

Hortelã (folha)

Mentha spp.
((M. crispa, M.
piperita ou M.
villosa)
Hymenaea
courbaril

3 (27,3)

1,000

1 (9,1)

1,000

Boldo (folhas)

Jatobá (casca do
caule)

Nº 41

15
26,8)

8 (14,3)

22 (50)
6 (13,6)

11 (25)

6 (13,6)

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no APÊNDICE
XI)

Além das plantas medicinais, M36 enfatiza o fato de ser possível, em sua
comunidade, plantar e colher sem o uso de agrotóxicos (“...sem ter remédio nenhum!”),
nos permitindo considerar que ela tem conhecimento sobre os danos que os agrotóxicos
causam

à

saúde

humana,

bem

como

ao

ambiente,

a

partir

dos

encontros/reuniãos/seminários realizados pela ARCA quando no processo de
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implantação dos quintais produtivos, como pode ser constatado na fala de “Zé Pequeno”
representante da ARCA:
Nós temos feito com muitas comunidades, inclusive Viração,
seminários, cursos, intercâmbios..., e a gente com frequência boa,
intercâmbios... Então a gente pega uma pessoa, e mostra uma série de
experiências alternativas bem sucedidas, inclusive o beneficiamento de
frutas. E a gente espera que eles vejam, analisem, e solicitem. E a gente
prioriza aquelas iniciativas que a comunidade está solicitando, por que
tem mais chance de dar certo, por que é uma solicitação da comunidade.
Quando vc provoca, tem chance de dar certo, naturalmente!..., mas não
é aquela prioridade! Então nós temos algumas experiências que foram
iniciadas..., mas que eles não se dedicam, por que não foi iniciativa
deles. Nós procuramos estimular, mas respeitando o tempo da
comunidade. (Transcrição de entrevista realizada no dia 03 de fevereiro
de 2016 – Apêndice R).

Nunca é demais refletir sobre as ações que tem sido usadas na produção agrícola
do país, como por exemplo a questão do uso de agrotóxicos (citado por M36), o plantio e
venda de sementes transgênicas, o resgate e patenteamento de sementes crioulas por
empresas transnacionais, ações essas que se transformaram em Projetos de Leis – PLs,
que estão tramitando no Congresso Nacional, e, segundo a Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e o Laboratório de Estudos de Mídia e
Esfera Pública (LEMEP), IESP-UERJ (2017), correm sérios riscos de serem aprovados,
prejudicando seriamente os agricultores familiares, já que:
ROTULAGEM DE TRANSGÊNICOS. A Câmara aprovou o fim da
exigência do símbolo “T” nos produtos que contêm até 1% de
componentes transgênicos. O projeto fere o direito à informação e à
escolha a uma alimentação saudável. A proposta está pendente de
apreciação pelo Senado. (PLC 34/2015); MONOPÓLIO DAS
SEMENTES. Está prestes a ser votado, em comissão especial, a
proposta de proteção de cultivares. O PL restringe a possibilidade de
multiplicação de sementes protegidas e exige autorização do detentor
da patente para que o agricultor comercialize o produto da colheita.
Trata-se de projeto que favorece multinacionais do agronegócio, que
concentrarão mais poder sobre a reprodução de sementes. (PL
827/2015); AGROTÓXICOS. Comissão especial da Câmara se debruça
sobre proposta de fragilização do processo de controle dos agrotóxicos
no Brasil, que já ocupa, mesmo sem essa inovação legislativa, a
primeira posição no consumo mundial de veneno na comida. A proposta
altera o nome de agrotóxicos para defensivos fitossanitários, restringe
a ação do Ministério do Meio Ambiente e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e aumenta o peso dos interesses econômicos contra
os direitos à saúde, à alimentação adequada e ao meio ambiente. O
Conselho Nacional de Segurança Alimentar se posicionou oficialmente
contra a proposta. (PL 6299/2002 e PL 3200/2015) (p.3)
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Diante de tamanha ameaça é importante considerar que a população das
comunidades pesquisadas, Ciriquinha e Viração, parecem estarem atentaa ao cenário
devastador provocado pelo uso de agrotóxicos e sementes trangênicas, cenário esse que,
segundo Lopes; Lopes (2011)
é caracterizado pela artificialização e simplificação dos
agroecossistemas, formado geralmente por plantas geneticamente
similares ou idênticas, que têm sido selecionadas com o propósito de
aumento da produtividade, sendo altamente dependente de insumos
externos a propriedade (pesticidas, fertilizantes solúveis, máquinas e
combustíveis). Tal manejo proporciona um severo desequilíbrio
ecológico e tende a alterar os processos de auto-regulação de pragas e
doenças, diminuindo o poder de recuperação dos agroecossistemas
frente às adversidades climáticas e fitossanitárias, desregulando a
estabilidade, flexibilidade, resiliência, equidade e auto-suficiência que
os agroecossistemas diversificados possuem. (p. 02)

Em um ecossistema tão frágil e ao mesmo tempo tão complexo como a caatinga,
uma das grandes contribuições para a sustentabilidade local, que podem minimizar os
danos causados pela agressividade da tecnologia neoliberal na área dos agronegócios, a
parceria existente entre as comunidades quilombolas e a ARPA (Apêndice R) tem trazido
a implantação de um agrossitema que permite o plantio de mandioca, feijão, milho etc.,
sem o uso de aditivos químicos, numa pespectiva de valorizar, ainda mais, os saberes
tradicionais que ainda permeiam na comunidade. É nessa perspectiva, na qual o
desenvolvimento local deve ser qualitativo e sustentável, que Orefice (2013, p. 50) afirma
que “a cultivação da terra [deve] feita utilizando os saberes dos especialistas, dos técnicos
e de cada trabalhador da terra” (Grifo nosso). Para tanto, a investigação sobre a riqueza
bioquímica das plantas medicianis brasileira nos mais diferentes biomas, e em especial,
da caatinga tem sido estudadas (BESSA, N.G.F.de [et all], 2013; SILVA, 2013; SILVA,
2010; UDRY, M. C. F. V., 2009; OKIGBO, R. N.; EME, U. E.; OBBOGU, S., 2008;
ALVES D. L.; SILVA C. R., 2002; YUNES, R.A.; PEDROSA, R.C.; CECHINEL
FILHO, V. Fá, 2001 etc), na perspectiva de, cada vez mais, valorizar a riqueza botânica
que o Brasil encerra em seus diversos ecossistemas, enquanto patrimônio material
biológico, e, do mesmo modo, valorizar os saberes dos povos tradicionais que habitam
esses ecossistemas, e que transitam, via oralidade, no seio das aldeias indígenas e
comunidades tradicionais (quilombolas, ribeirinhos etc), enquanto patrimônio imaterial.
Portanto, ao questionar e ao mesmo tempo afirmar que na cidade a população não
conhece os remédios que a caatinga oferece, M36 aparenta lamentar esse fato, já que para
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ela, na comunidade, todos sabem vários tipos de remédios oriundos da caatinga,
principalmente a partir dos ensinamentos das pessoas mais velhas. Ao colocar em
evidência o saber dos mais velhos da comunidade em relação aos “remédios da caatinga”,
bem como a adoção do plantio sem agrotóxicos, nos permite depreender que há respeito
da comunidade em relação aos saberes dos seus antepassados e o respeito a terra onde
seus alimentos são cultivados, como também, considerar sobre a importância de que o
desenvolvimento local que viabilize uma melhor qualidade de vida “requer investimentos
e intervenções no desenvolvimento chamado material, baseados nos saberes materiais,
como a realização de infraestruturas e da produção de bens [...] para investir e valorizar
o chamado desenvolvimento imaterial, baseados nos saberes imaterias” (OREFICE,
2013, p. 17), os quais são transmitidos no âmago das comunidades tradicionais, de
geração a geração, via oralidade.

5.2.5

“Pensar no outro faz a diferença” (Categoria 05)

Quando inquiridas sobre o que sentem em relação ao modo de pensar das pessoas
da comunidade e as pessoas da cidade, as mulheres respondentes foram assertivas em
suas afirmações, demarcando a consciência de que percebem e compreendem a
diversidade/diferença existente:
Tem um pouquinho de diferença, viu? Na cidade grande mesmo,
as pessoas..., cada uma é por si! Acho que seja assim... Pelo que
a gente vai..., que volta..., a gente percebe! Que as pessoas....
Acho que se alguém precisar de um vizinho..., acho que chega
não, sabe? Eu acho assim, sabe? E aqui não! Se tem um doente
aqui, todo mundo vai lá, para ver se precisa de alguma coisa... A
gente faz até na casa! varrer..., limpar... procura fazer um chá...,
uma comida... Aqui a gente procura ajudar sempre um ao outro.
É diferente na cidade. Na cidade não... Na cidade grande, acho
que ninguém ajuda ninguém não... Por que você vê... um passa...,
o outro passa... Ninguém liga pra ninguém, né? E aqui não..., a
gente tá sempre visitando, né!? Se tem um doente ali... “Eta
mulher, você já foi visitar aquele que tá doente lá?”... “Eta!
Ainda não fui não?”... “Você vai?”... “Vou lá hoje.”... Sempre
a gente tá conversando... (M14: 42 anos; parda; 1º ano EM; fev.
2016)
A descrição da convivência existente na comunidade descrita por M14 (e a
maioria das mulheres entrevistadas – ver Apêncidice XIII) converge com o conceito de
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comunidade elaborado por Tonnies78 (1855 – 1936) no século XIX, destacado por
Lifschitz (2011), no qual...:
[...] suas referências passam a ser figuras da “socialização primária”,
como a relação entre mãe e filho, entre casais, irmãos e amigos, nas
quais identifica “unidades afetivas, naturais e imediatas”, que considera
como “formas embrionárias de comunidade”. Os laços comunitáriaos
seriam prolongações dessa “afetividade natural”. O quadro resultante é
uma articulação bastante singular entre consaguinidade, afetividade e
comunidade que denomina comunidade de sangue, e que considera a
forma comunitária mais coesa. Entretanto o autor distingue outras
formas comunitárias em que a unidade afetiva está associada a outras
dimensões objetivas, como a comunidade de lugar, que se define por
referência a um território compartilhado por um mesmo grupo de
famílias ou de pessoas próximas através de gerações, e por redes de
vizinhança. Esta delimitação da comunidade como comunidade de
sangue e de lugar, isto é, como redes de parentesco, vizinhança e
territorialidade, é geralmente o aspecto mais destacado do conceito de
comunidade. (p. 22)

A abordagem teórica citada a cima, referencia a forma como M14 analisa as
diferenças entre as pessoas que vivem na comunidade e as que vivem na cidade
(sociedade) ao afirmar que há diferença entre essas pessoas, e que para ela, as pessoas da
cidade só se preocupam consigo mesmas. Ela diz que observa esse comportamento
quando sai para outro lugar (viaja), e depois volta para casa. Acredita que na cidade não
há solidariedade entre os vizinhos, e que se alguém precisar, não terá com quem contar.
Afirma que na comunidade onde vive acontece o contrário, ou seja, se alguém adoece,
todos vão procurar saber se a pessoa que está doente precisa de alguma ajuda, cuidando,
inclusive, da casa de quem está doente. Segundo M14, todos se ajudam mutuamente. Ela
volta a comparar a vida na comunidade com a vida da cidade, destacando o fato das
pessoas na cidade passarem umas pelas outras e não se preocuparem com ninguém, e que
na comunidade todos se conhecem e estão sempre se visitando. Do mesmo modo volta a
reforçar que na comunidade há uma preocupação com quem está doente, avisando uns
aos outros, para que possam ir visitar, e que estão sempre conversando, partilhando as
informações, incentivando uns aos outros.
Ao destacar as diferenças existentes entre as pessoas da comunidade e da cidade,
M14 parece chamar a atenção para o descaso e a indiferença em relação ao outro na
78

Ferdinand Tonnies (1855 – 1936), sociólogo alemão, autor do livro “Comundade e Sociedade”, publicado
em 1881, no qualdescreve a vida comunitária independente. Fonte: LIFSCHITZ, Javier Alejandro.
Comunidades tradicionais e Neocomunidades. – Rio deJaneiro: Contra Capa, 2011.
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sociedade atual. Essa afirmação vem do fato de que a observação parece ser uma
habilidade apurada em M14, e que é exercitada nas idas e vindas à cidade (ou seja, a São
Paulo, cidade onde viveu por pouco tempo). Ao falar sobre a falta de solidariedade entre
as pessoas da cidade, M14 nos permite inferir que ela considera a ação solidária essencial
entre as pessoas. Essa afirmação possivelmente vem do fato de que M14, no contexto de
sua comunidade, vem aprendendo e vivenciando ações díspares com o que foi vivido na
cidade, no que se refere à ajuda entre as pessoas, ou seja, a solidariedade parece ser um
elemento fundamental, para ela, nas relações existentes na comunidade.
Ao reforçar, em sua fala que na cidade as pessoas não se importam umas com as
outras, M14 parece incomodar-se com a indiferença dos seres humanos entre si, ao
mesmo tempo que parece demonstrar alívio por morar em um lugar em que a indiferença
entre as pessoas parece não ser revelada. Outro elemento destacado, e que parece ser
muito importante para ela, é a comunicação que existe entre as pessoas na comunidade,
o que possibilita a troca de informações e, portanto, a tomada de decisões que as
aproximam ainda mais.
Sobre a análise feita por M14 no que se refere a indiferença das pessoas nas
grandes cidades, traduz de forma singular o que Zigmunt Bauman (sociólogo polonês,
1925 – 2017) discutiu ao longo dos últimos anos de sua vida: as relações entre as pessoas
na sociedade pós-moderna. Para o autor as comunidades não são exclusividade de lugares
distantes, em pequenos vilarejos, mas, as grandes cidades também comportam inúmeras
“comunidades” nas quais as pessoas não conhecem as diferenças que exigem “confronto
diante da alteridade do outro, negociação, clarificação e acordo quanto ao modus vivendi”
(BAUMAN, 2001), por isso a indiferença nas grandes cidades para com o “estrangeiro”,
para quem não pertence ao seu gueto / grupo (condomímios residenciais, shoppins centers
etc.), que também é revelada na fala de M15:
“É diferente por que o pessoal da cidade não “ajuntora” muito
as pessoas né? E aqui, se a pessoa tiver necessidade, “ajuntora”
muito as pessoas. Na cidade não é assim! Na cidade você tem que
ter o seu dinheiro. Se você não tiver seu dinheiro, ninguém dá
nada para você. E aqui não é assim. Aqui as pessoas gostam de
ajudar uns aos outros. ” (M15: 45 anos; negra; 1º ano EF;
lavradora; fev. 2016)
A fala de M15 reintera o que foi afirmado por Bauman (2001), e ao comparar a
cidade com a comunidade onde vive no que diz respeito ao modo de pensar / agir e em
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relação a não proximidade entre as pessoas, parece destacar a importância que dá à forma
como as pessoas se importam umas com as outras em sua comunidade, enfatizando que
nos momentos de necessidade, todos procuram ajudar a quem está precisando. A
afirmação de M15 parece querer destacar que é através da solidariedade social79 que as
relações humanas se fortalecem. Nesse aspecto Araújo (2005, p. 56), ao estudar o
conceito de solidariedade social sob a perspectiva de Durkheim (1995), afirma que “a
ideia de solidariedade pressupõe a existência de uma coesão na sociedade, de
estabelecimento de vínculos sociais que interligam os indivíduos uns aos outros e que
concentrem seus esforços comuns”, o que acaba por constiuir uma relação de
interdependência entre os sujeitos.
Outro aspecto destacado por M15, é o fato de que para ela, as pessoas da cidade
só valorizam aqueles que têm uma condição econômica privilegiada. Ao fazer esse
destaque, M15 nos dá a entender que tem consciência sobre os aspectos perversos do
sistema econômico capitalista, que privilegia as pessoas que constituem a classe
hegemônica. Nesse contexto, M15 nos parece convidar à reflexão sobre dois conceitos
fundamentais: a indiferença e o individualismo promovido pelo sistema econômico
vigente, e a importância da solidariedade existente nas comunidades tradicionais. Sobre
o aspecto da indiferença existente das pessoas para com o diferente (diferenças
socioeconômicas, étnicas/raciais etc.) Bauman (2001) destaca que
A capacidade de conviver com a diferença, sem falar da capacidade de
gostar dessa vida e beneficiar-se dela, não é fácil de adquirir e não se
faz sozinha. Essa capacidade é uma arte que, como toda arte, requer
estudo e exercício. A incapacidade de enfrentar a pluralidade de seres
humanos e a ambivalência de todas as decisões classificatórias, ao
contrário, se autoperpetuam e reforçam: quanto mais eficazes a
tendência à homogeneidade e o esforço para eliminar a diferença, tanto
mais difícil sentir-se à vontade em presença de estranhos, tanto mais
ameaçadora a diferença e tanto mais intensa a ansiedade que ela gera.
(p. 123)

A tendência de se tratar as pessoas de forma homogênea vai de encontro ao que
Bauman (2001) trata acima, “facilitando” o exercício da indiferença para com o outro,
79

Solidariedade social subentende, a princípio, a ideia de que seus praticantes sintam-se integrantes de uma
mesma comunidade e, portanto, sintam-se interdependentes (HÖFFE, O. O que é justiça. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2003). A palavra “solidariedade” é derivada do termo obligatio in solidum, que no direito
romano expressava, primitivamente, a obrigação comunitária, ou seja, as responsabilidades que o indivíduo
tinha em relação a uma coletividade à qual pertencia e de cuja manutenção se beneficiava, como a família.
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade_social)
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seu “igual”, principalmente nas cidades, vem sendo concretizada através do sistema
neoliberal e o apoio da mídia conservadora, através de seus programas e propagandas,
nos quais o “convite” para uma “vida segura, livre e feliz” condiciona a população a
atender ao apelo para o consumo, bem como a fidelizar-se a seus produtos e orientações
no que diz respeito ao comportamento para consigo, com o outro e com o ambiente,
contribuindo com o seu discurso para a constituição da subjetividade de cada sujeito que
é (re)elaborada em suas experiências cotidianas. Para Hennigen (2008),
A mídia processa discursos produzidos em múltiplos campos e reutiliza
saberes de outras autoridades, constituindo também uma autoridade.
Além de veicular produções claramente indicativas do “bem-viver”, o
uso de certas estratégias, particularmente pela televisão, contribui para
tanto: a constante referência a especialistas (o que confere
credibilidade), a construção de personagens que falam “verdades” (não
contestadas), a persistente referência a questões de relevância social e a
temas polêmicos (sobre os quais são apresentadas múltiplas
informações e orientações), e o crescente recurso à interatividade (que
aproxima os expectadores das suas produções) isso proporciona a idéia
de que a mídia pode – tem autoridade para tanto – falar sobre o nosso
tempo e nosso modo de ser. (p. 167)

Tomando como referência as inferências feitas por Henningen (acima), que nos
provocam a refletir sobre o papel dos meios de comunicação sobre o comportamento
humano, e considerando a indiferença das pessoas em relação ao outro, na cidade, é
possível afirmar que essa situação é, mais uma vez, evidenciada na fala de M48, ao
afirmar que há diferença entre as formas de viver entre as pessoas da comunidade e as da
cidade:
“Em muitas coisas... O jeito de tratar as pessoas..., né? Lá...,
ninguém é de ninguém..., né? Cada qual..., cada qual... Só os da
família..., né? Quando a gente trabalha..., quando amanhece o
dia, cada qual pro seu emprego... E aqui as pessoas se
preocupa... Quando a gente tá doente, não pára gente na casa da
gente... Sempre vai visitar... Sempre pergunta como está...”
(M48: 34 anos; negra; 7º ano EF; lavradora; fev. 2016)
Assim, M48 afirma que as diferenças existentes entre as pessoas da cidade e as
pessoas da comunidade, se destacam principalmente pela forma como as pessoas tratam
umas às outras. Para ela, na cidade, ninguém faz parte da vida do outro, onde cada um
cuida apenas do que é do seu interesse, e que só os membros da mesma família são
importantes para as pessoas que vivem na cidade. Chama a atenção para a dificuldade da
vida diária de quem vive na cidade, saindo de casa ao amanhecer para ir trabalhar, e
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ressalta que na comunidade a diferença na preocupação das pessoas umas com as outras,
principalmente quando alguém está doente (momento de maior fragilidade!), tendo o
cuidado de irem visitar a pessoa adoencida e procurar saber como está, numa atitude de
solidariedade e cuidado.
Ao colocar o aspecto da importância da família, por parte das pessoas da cidade,
como o único ponto positivo, M48 nos dá a possibilidade de inferir que a
institucionalidade da família é algo representativo em sua vida, nos reconduzindo ao
conceito de comunidade orgânica (Tonnies, 1881), no qual os laços de família é um fator
condicionante para a sua constituição. É possível, portanto, considerar que a importância
da família80 para M48 tem como parâmetro a família que Scott (2012) caracteriza como
a que foi instituída no Brasil no início do século XIX, na qual “a intimidade pssou a ser
enaltecida e a vida familiar ideal era agora aquela do ‘lar doce lar’, em que os membros
da família encontravam em casa a ‘proteção’, o ‘aconchego’ e a ‘higiene’ que
contrastavam com as ‘agruras’ e a ‘poluição’ do mundo exterior. Portanto, o fato das
pessoas que vivem na comunidade se preocuparem umas com as outras, segundo M48,
parece ser o elo que une toda a população comunitária em torno do bem comum.

5.2.6

“Saúde e trabalho: sonhos esperados” (Categoria 06)

O aprofundamento, ainda mais, sobre o que as mulheres entrevistadas sentem /
pensam sobre o seu modo de vida nas comunidades quilombolas, onde vivem, ocorreu a
partir do questionamento sobre quais os aspectos negativos que elas identificavam em
Ciriquinha e Viração, e que mais se destacavam. Esse foi um dos momentos em que se
pretendeu buscar o contra ponto ao que vinha sendo narrado sobre a (com)vivência nas
comunidades investigadas, na perspectiva de provocar nas colaboradoras uma reflexão
mais crítica do seu lugar na comunidade, de modo que elas pudessem se perceber mais
atentas ao que acontece à sua volta. Assim, diante do questionamento sobre o que havia
de ruim na comunidade onde vivia, M08 respondeu:
80

Etimologicamente a palavra família deriva de famulus. Em seu sentido primitivo designava o conjunto
dos escravos / servidores pertencentes ao pater famílias, que tinha poder de vida e de morte sobre todos
que estavam sob sua autoridade: a mulher, os filhos, os agegados, os escravos. Fonte: NOTAS – 1, p. 39.
SCOTT, Ana Silvia. O caleidoscópio dos arranjos familiares. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana
Maria (Orgs.). Nova História das mulheres. – São Paulo: Contexto, 2012.
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“... o que é meio devagar, é por que a gente não tem assim..., um
trabalho certo, né? Por que a gente sempre depende sempre da
roça. No tempo que Deus ajuda, e que dá, a gente tira um
pouquinho e vende. Mas quando não dá..., a gente não pode
vender! Aí se a gente tivesse um ganho particular, nós ficava
melhor prá gente, “n’era”? (M08: 46 anos; 4º ano EF; negra;
lavradora; jan. 2016)
Em sua fala M08 afirma não ter um trabalho, e que depende da roça. Afirma
também que a roça sempre dá um retorno por que Deus sempre ajuda, permitindo que
possa usar os produtos oriundos da roça para consumo próprio e para vender. Destaca que
quando não consegue tirar o suficiente da roça, ela não consegue vender nada. Considera
que a existência de um emprego fixo daria melhores condições de vida para todos na
comunidade.
Ao afirmar que há necessidade de se ter um emprego certo, M08 parece se sentir
insegura quanto a sobrevivência de todos na comunidade, já que dependem
exclusivamente dos produtos oriundos do trabalho na roça. Com essa afirmação, M08
aparenta valorizar o emprego formal, a partir do modelo societário urbano, acreditando
que assim teria mais segurança em relação à condição de vida que o emprego possa
proporcionar. Ao mesmo tempo, M08 demonstra ter confiança nos resultados do trabalho
realizado na roça, confiança essa oriunda da sua relação com o divino.
A preocupação com a relação da situação financeira-produção agrícola de M08
parece ser amenizada com a certeza de que haverá sempre a intervenção divina,
permitindo que suas necessidades básicas sejam atendidas a partir do uso doméstico do
que é produzido. Ao mesmo tempo, ao concluir sua fala afirmando que se tivesse um
emprego sua codição de vida seria seria melhor, M08 parece querer ressaltar a
importância que ela dá à condição de quem tem um salário regular. Há, portanto, uma
contradição na fala / nos sentimentos de M08 quando ao mesmo tempo que ela acredita
que um ser divino (pensamento teológico) pode sanar suas necessidades, ela também
acredita que estas seriam sanadas a partir de ações pragmáticas / racionais, como um
trabalho que lhe permita ter acesso a um salário (pensamento sociológico).

Essa

“dualidade” na forma de pensar de M08, nos parece ser algo contraditório, mas que
Marková (2006) esclarece ser uma característica humana basilar, ao afirmar que
“formas de pensamento diversas e até opostas” (Moscovici & Marková,
2000, p. 245), que são apropriadas e articuladas em contextos
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diferentes. Estas formas diversas e multifacetadas de pensamento e
comunicação podem estar, por assim dizer, “em desacordo” entre si, em
oposição, em conflito e lutando por dominância. Isso é o queestá
exresso na hipótese de Moscovici (1961, 1976ª) sobre a polifasia
cognitiva (la polyphasia cognitive). (...) A hipótese da polifasia
cognitiva se refere á possibilidade de usar maneiras diferentes e
algumas vezes diversas de pensamento e conhecimento, como
científico, senso comum, religioso, metafórico etc. (p. 160-161).

A capacidade que o ser humano tem de relacionar os eventos que constituem sua
existência de forma antinômica e dialógica, sendo capaz de “combianar e usar nossas
capacidades intelectuais de diversas maneiras”, podendo “expressar nossas idéias de
maneiras diferentes usando palavras específicas, gestos e símbolos” (MARKOVÁ, 2006,
p. 161), é evidenciada no discurso de M08, ao mesmo tempo em que é possível identificar
a representação que o trabalho e o acesso a um salário tem para ela enquanto meios que
lhe permita sentir-se em um “lugar” menos vulnerável e menos invisível. Mesmo vivendo
em uma comunidade tradicional distante dos grandes centros, M08 se constitui, partir
do seu modo de pensar, partícipe do que Robert Castel (1998) denominou de “sociedade
salarial” na qual o proletariado é controlado pela elite econômica e, ao mesmo tempo,
sentem-se menos invisíveis, incluídos no contexto societário. Apesar da análise de Castel
(1998) terem sido feitas a partir da conjuntura pós-guerra, as perdas dos direitos que os
trabalhadores vem sofrendo no países ocidentais, inclusive no Brasil, denota a atualidade
das mesmas, incluindo o cenário político-socioenconomico que se apresenta sob a égide
da reflexão feita pelo auror:
Estamos sem dúvida, diante de uma bifurcação: aceitar uma sociedade
inteiramente submetida às exigências da economia ou construir uma
figura do Estado social a altura dos novos desafios. A aceitação da
primeira parte da alternativa não pode ser excluída. Mas poderia custar
o desmoronamento da sociedade salarial, isto é, desta montagem inédita
de trabalho e de proteções que teve tanta dificuldade para se impor
(CASTEL, 2005, p. 35).

Portanto, diante do contexto político-socioenconomico atual, a representação que
M08 faz em relação ao trabalho assalariado está ancorada no desejo da conquista da
autonomia e independência que os meios de comunicação se especializaram em divulgar
desde o pós-guerra, promovendo nos cidadãos dos mais diferentes países e cultura, a
“certeza” de que “trabalhando duro” se alcançaria o topo da pirâmide social. E é nesse
contexto que as mulheres de Viração e Ciriquinha sonham com um trabalho assalariado
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ou com a implantação de uma “fábrica de sequilhos” na qual seria usada como matéria
prima a fécula de mandioca, poduto residual oriundo da produção de farinha, como nos
afirma M03 quando foram questionadas pela pesquisadora, durante a realização do Grupo
Focal 02 (Apêndice O): Vocês consideram que a comunidade em que vocês vivem tem
tudo o que vocês precisam para viver e conviver?
“Tem falta de oportunidade para as pessoas. Nós trabalha
fazendo bolo... Então isso poderia crescer. A gente já elaborou
um projeto para vir uma fábrica de biscoito. Que poderia gerar
emprego para as pessoas daqui. Por que da mesma forma que a
gente trabalha em São Paulo, se a gente tivesse oportunidade
aqui seria bem melhor.” (M03: 22 anos; negra; 3º ano EM;
lavradora; jan. 2016.)
Faz parte, portanto, do imaginário da população das comunidades investigadas,
Ciriquinha e Viração, que a melhoria de sua qualidade de vida está relacionada com a
implantação do modelo trabalho-salário utilizado na zona urbana. A representação sobre
a relação trabalho-salário que das mulheres, sujeitos dessa pesquisa, estão sustentadas em
um modelo que para Santos (2010, p. 377) não é possível “sustentar a cidadania”, sendo
portanto necessário que “a cidadania redescubra as potencialidades democráticas do
trabalho”, desconstruindo o modelo que em vigor, no qual o “trabalho humano confrontase permanentemente com o trabalho da natureza e compete com ela”, e elaborando um
novo contrato social no qual o “trabalho humano tem de saber partilhar a atividade
criadora do mundo com o trabalho da natureza”, proposta essa que pode ser uma
alternativa para as comunidades que vivem na caatinga, como Ciriquinha e Viração, a
partir da aplicação em ampla escala dos critérios norteadores da convivência com o
semiárido.
No mesmo nível de preocupação da questão trabalho-salário no que se refere ao
que está faltando nas comunidades, e que fazem com que as mulheres sintam falta,
identifica-se a preocupação com o acesso a uma assistência médica mais frequente e de
qualidade, como nos fala M14:
“Não sei nem dizer... o que eu não gosto daqui, sabe? O que a
gente sente falta, ás vezes..., muito..., muito..., muito...!, é de sobre
assim... Problema da pessoa doente! Aqui os médico é muito
difícil!... Aqui a gente tem que se cuidar muito com as plantas!
Fazer chá... Por que médico aqui é difícil! A cada 15 dias vem
uma médica pra aí..., mas nem sempre atende todo mundo! muita
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gente vai..., e nem pega vaga... E médico aqui é longe..., né?”
(M14: 42 anos; 1º ano EM; parda; jan. 2016)
Sobre o que não gosta em sua comunidade, M14 afirma que não saberia dizer, mas
destaca que sua maior preocupação é quando alguém fica doente, a presença de médico
na comunidade é muito difícil. Para evitar ficar doente, M14 destaca que é preciso que
todos se cuidem através do uso de plantas medicinais. Assegura que a visita de médico
na comunidade é feita a cada 15 dias, mas que nesses dias o médico não atende a todos.
Relata que muita gente vai ao encontro do médico, mas não consegue vaga para ser
atendido. Destaca ainda, que a distância para ir em busca de um médico é grande,
dificultando ainda mais o acesso à assistência médica.
Sobre a situação exposta acima, M14 parece estar alertando para o descaso do
governo para com a saúde da população de comunidades rurais, normalmente localizadas
distantes da sede municipal. Para suprir essa carência, M14 relata que a população utiliza
as plantas medicinais, no seu cotidiano, de modo a prevenirem-se contra as possíveis
doenças. Com essa afirmação, M14 parece estar consciente dos benefícios que as plantas
medicinais trazem no que se refere às ações preventivas em relação às doenças, as quais
são aceitas oficialmente pelo SUS, como já foi exposto na análise feita da Categoria 04
“Falta e encanto: ambivalência que singulariza o sujeito”, acima.
Uma outra questão, considerada como um problema que precisa ser sanado, além
da falta de trabalho assalariado, segundo a maioria das mulheres quilombolas de
Ciriquinha e Viração, é a falta de escola para adultos, já que se algum adulto desejar
estudar para concluir o Ensino Fundamental II, precisará se deslocar para outra
comunidade próxima – Cirica -, e, do mesmo modo, se alguém desejar concluir o Ensino
Médio, precisará se deslocar para os municípios de Antas ou Jeremoabo, como fazem os
adolescentes das comunidades in foco. Sobre a falta de escolaridade, enquanto algo que
sente necessidade e dificuldade de ser superada, M44 afirma:
“O que eu menos gosto daqui é a falta do trabalho. Um
servicinho..., assim... Acho que melhorava... Assim... a gente
gosta de trabalhar..., a gente gosta de trabalhar para conseguir
aquilo que a gente não tem... Tipo assim..., tipo um estudo... Se
eu tivesse paciência..., prá mim estudar..., pra mim chegar onde
eu queria..., mas com fé em Deus eu chego lá! Pra a gente
estudar..., para conseguir ter o que a gente não consegue... Por
que hoje, se você não fizer o 1º grau completo você não arruma
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um serviço bom. Ano passado eu estudei aceleração..., 7ª e 8ª...
Aí eu fui para São Paulo..., quando eu retornei já tinha começado
a 2ª unidade das provas... Aí eu disse..., não vou continuar não...,
fazer prova sozinha... Ela (professora) disse: venha..., mulher...,
estudar... Eu disse: Oh!... professora... Vou não!... Eu peguei
desisti. Agora esse ano, ela disse: vamos continuar? Ah!..., eu não
sei não..., depende!” (M44: 30 anos; 8º ano EF; negra; lavradora;
jan. 2016)
Mais uma vez a questão do trabalho é destacado, desta vez por M44 ao afirmar
que não gosta da falta de trabalho na comunidade. Para ela a existência de emprego seria
capaz de melhorar a condição de vida na comunidade. Destaca que a população da sua
comunidade gosta de trabalhar, e que é através do trabalho que realizam, que todos
conseguem adquirir o que necessitam. M44 também afirma que através de um emprego
assalariado, teria condição de estudar para realizar seus desejos. Afirma acreditar que
Deus a ajudará a conquistar seu objetivo de concluir seus estudos, e revela acreditar que
estudando conseguirá conquistar o que não consegue na comunidade. Para ela, não ter o
1º grau completo, dificulta suas conquistas, pois não consegue encontrar um bom serviço.
Afirma que fez o curso de aceleração da 7ª/8ª série, mas teve que abandonar para ir para
São Paulo. Ao retornar, viu que as provas já tinham ocorrido, então desistiu de continuar,
apesar da professora insistir para que ela concluísse o curso que tinha começado, mas
afirma ainda estar indecisa se continua ou não a estudar.
Ao afirmar sua insatisfação sobre a falta de emprego remunerado na comunidade,
M44 parece indicar anseio em relação a sua independência financeira, bem como, o fato
de todos gostarem de trabalhar de modo a relizarem seus desejos e/ou conseguirem
satisfazer suas necessidades, parece ser o princípio básico para se conseguir uma vaga no
mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, M44 parece entender que, mesmo gostando de
trablhar, a dificuldade maior que ela tem para encontrar um emprego com salário, é o fato
de que não ter concluído o Ensino Fundamental II, reconhecendo que não tem paciência
para os estudos, e que está insegura se os conclui mesmo com o incentivo da professora,
e coloca sua confiança na ajuda de Deus para alcançar seus objetivos em relação a sua
formação.
Mais uma vez somos provocados pelas mulheres colaboradoras da nossa pesquisa
a refletir sobre a relação formação escolarizada - trabalho assalariado, enquanto meios
que favorecem a conquista do status quo que representa o empoderamento tão sonhado
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(autonomia para a tomada de decisões, independência econômica etc.), e tão bem
representados em seus discursos. No processo reflexivo - provocativo, considero
necessário analisar os critérios propostos por Santos (2010, p. 318)) no que se refere ao
que é designado como “contrato social” proposto pela classe hegemônica. Para o autor o
contrato social está assentado sobre preceitos que incluem “apenas os indivíduos e suas
associações”, excluindo a natureza enquanto locus de relações primordiais para os
cidadãos; “a única natureza que conta é a humana” para ser “domesticada pelas leis do
Estado e pelas regras de convivênvia da sociedade civil”. A partir desse fundamento, é
possível começar a entender a indiferença para com o desmatamento, para com a perda
da biodiversidade, para o uso excessivo de “defensivos” agrícolas, o domínio genético
(transgenia) das sementes etc., por parte do Estado e de seus financiadores (empresas e
investidores do agronegócio).
Outro preceito do contrato social que, para Santos (Ibdem), é preciso estar atento,
é que “só os cidadãos (homens) são parte do contrato social”, excluindo todos os outros
cidadãos, “sejam eles mulheres, estrangeiros, imigrantes, minoriais (e às vezes maioiras)
étnicas”, preceito esse facilmente observável na desvalorização do trabalho da mulher em
relação ao do homem, quando se tem como parâmetro o salário, mesmo que a mulher
tenha um nível de formação escolar / universitária mais alto. Outro aspecto é o fato de ser
disponibilizado aos imigrantes os serviços considerados desqualificantes, e que os
cidadãos nativos já não querem mais assumir (serviços domésticos, construção civil etc.),
e a desterritorialização da população indígena ou tradicional (quilombolas, ribeirinhos)
em favor do agronegócio e/ou empreendimentos estatais, como a construção de
hidrelétricas, algumas já em funcionamento há mais de cinquenta anos, como é o caso
das barragens de Sobradinho e de Paulo Afonso, e mais atualmente de Curaçá, todas no
estado da Bahia, promovendo a desterritorialização de várias comunidades indígenas
(Pankararu, Tuxá, Truká, Tumbalalá, Pipipã, Kambiwá, Anacê etc.) (SANTOS, 2008, p.
168).
Por fim, o último preceito no qual o contrato social vigente, que rege os acordos
trabalhistas e salariais atuais, está assentado, segundo Santos (2010, p. 318), é o do
“comércio público dos interesses” no qual só “os interesses exprimíveis na sociedade civil
são objeto do contrato”, não interessando, portanto, o que afeta o espaço privado, as
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necessidades oriundas do espaço doméstico nos diversos níveis societários, e, portanto,
as necessidades oriundas de comunidades tradicionais quilombolas.

5.2.7

“Cuidar da casa e roçar: atos cotidianos” (Categoria 07)

Ao serem questionadas sobre seu habitus81 cotidiano e que tem ressonância em
suas comunidades, as mulheres, em sua maioria, destacaram o “roçar” (ação de cultivar
o terreno familiar) como sendo a atividade que as une e fortalece, e que lhes permite ter
acesso a tudo que necessitam, como deixa bem claro M03:
“Tenho tudo o que preciso. Eu tenho minha casa. Tenho minha
geladeira, meu fogão... Não tenho televisão, não! Não tenho
rádio, não!... Eu tenho vontade de ter... (risos) Uma televisão
dessas novas... (risos) Costumo ir para a roça. Vou de manhã...,
e lá pra 4 horas to de volta. Levanto..., faço meu café... Vou na
roça. Venho meio dia, Chego meio dia vou cuidar da comida...,
depois vou cuidar da casa... E assim vai passando o tempo. Vou
todo dia pra roça. Meu marido é doente... (M03: 63 anos;
morena; sem escolaridade; lavradra; fev. 2016)
Ao afirmar ter tudo o que precisa (casa, geladeira, fogão), mas que tem vontade
de ter televisão e rádio que ainda não tem, M03 parece querer afirmar que tem uma vida
facilitada, possuindo a maioria dos aparelhos domésticos que uma dona de casa precisa.
Em meio a sua fala M03 destaca que ainda desejar comprar uma televisão que seja de um
modelo atual e um rádio, o que parece denotar valorizar os aparelhos que está tendo maior
consumo. Ao descrever sua rotina diária, M03 afigura-se uma pessoa consciente de suas
responsabilidades, carregando com leveza as vicissitudes que a vida apresenta, como por
exemplo a doença do marido, e ao mesmo tempo alguém que está atenta a atualização da
tecnologia dos novos aparelhos domésticos, revelando que as mulheres das comunidades
de Ciriquinha e Viração tem acesso, via meios de comunicação, às novidades tecnológicas
e, portanto, não estão imunes aos aplelos de consumo que são veiculados nos meios de
comunicação de massa televisiva.
81

Habitus na perspectiva bourdiana em que as atividades individuais são mediadas pela “coexistência de
distintas instâncias produtoras de valores culturais e referências identitárias”. In: SETTON, Maria da Graça
Jacintho. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. Revista Brasileira de
Educação. Nº 20. Mai/Jun/jul/Ago, 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n20/n20a05.pdf
Acesso: 08/02/2017
.
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O lidar com a terra, o “roçar” faz parte está tão imbricado no cotidiano dessas
mulheres, que, mesmo aposentadas, quando podem e se não estiver algum problema de
saúde, continuam “roçando” como nos revela M41:
“Eu me levanto..., cuido da minha casa; cuido das minhas
galinhas; às vezes eu vou na roça pegar castanha mais os meus
filhos... Eu ajudo eles..., por que depois que eu me aposentei, para
falar a verdade eu não trabalho mais na roça..., mas eu vou para
ajudar meus filhos! Se eu tiver sã eu vou, né? Vou buscar minha
lenhinha..., água não! que nós temos aqui dentro de casa! Aí eu
vivo nessa vida! Sempre lidando... Peço a Deus que me dê minha
saúde para mim cuidar das minhas coisinhas!” (M41: 55 anos;
negra; 5º ano EF I; lavradora; fev. 2016)
O cotidiano de M41 começa com o cuidar da casa, das galinhas e que às vezes
indo à roça pegar castanha para ajudar os filhos. M41 afirma já está aposentada, que não
trabalha mais na roça, mas que mesmo assim quando ela vai para a roça, é para ajudar os
filhos. Ressalta que as idas para a roça, depende da sua saúde. Quando está bem, ela vai
buscar lenha. Lembra que já não precisa ir buscar água, por que tem água canalizada.
Destaca que essa é a sua vida, que está sempre trabalhando, e que pede a Deus que lhe dê
saúde para continuar cuidado de suas “coisinhas”.
No relato sobre o seu cotidiano, M41 mostra-se tranquila, como se tivesse com
seus deveres cumpridos ao cuidar de sua casa, de seus animais domésticos, e ainda ser
capaz de ajudar seus filhos na roça, mesmo já estando aposentada. Uma atividade que
M41 continua realizar, e que parece denotar satisfação, é buscar lenha no “mato longe de
casa”, como fazem a maioria das mulheres que responderam tanto á entrevista como ao
questionário (Tabela 14). Comparando os dados emergidos do questionário aplicado para
fazer o diagnóstico bio-socioambiental das comunidades locus da pesquisa nas questões
Q24 e Q25, com a fala de M41 sobre sua ida à roça pegar galhos de árvores para fazer
lenha, é possível afirmar que o discurso de M41 corrobora com os resultados encontrados,
já que 74,5% das mulheres que responderam ao questionário, afirmaram que vão buscar
lenha longe de casa, e que escolhem (82,6%) os galhos secos caídos ao chão, denotando
uma relação de cuidado e sustentabilidade para com a vegetação da caatinga, princípio
basiliar para a efetivação de a convivência com o semiárido numa perspectiva de melhoria
de qualidade de vida para os habitantes dessa região.
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Tabela 14 - Resultados oriundos do questionário aplicado às cinquenta e oito mulheres das
comunidades de Ciriquinha e Viração sobre o uso de fogão a gás e o uso de lenha na caatinga.
Cor/Raça
Total
(%)

Negra

Não-negra

Fogão a gás

16 (28,6)

11 (25)

5 (45,5)

Fogão a lenha

16 (28,6)

14 (31,8)

1 (9,1)

Fogão a gás e a lenha

24 (42,9)

19 (43,2)

5 (45,5)

No mato próximo de casa
No mato longe de casa
Próximo e longe de casa

10 (21,3)
35 (74,5)
2 (4,3)

6 (15,4)
32 (82,1)
1 (2,6)

3 (42,9)
3 (42,9)
1 (14,3)

0,064

Q25. Como a lenha é selecionada no mato, n (%)
São galhos retirados das árvores
São galhos secos caídos no chão
São galhos secos retirados das árvores

0
38 (82,6)
8 (17,4)

0
31 (81,6)
7 (18,4)

0
7 (100)
0

0,342

P valor

Q22. Fogão usado é, n (%)

0,254

Q24. Em que lugar vai pegar a lenha, n (%)

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no Apêndice K)

Além de demonstrar prazer em ir para a roça buscar lenha, em seu discurso M41
parece denotar satisfação quando se refere ao fato de não precisar pegar água fora de casa,
já que tem água canalizada, permitindo que se faça a leitura do quanto é importante para
ela sentir que tem o domínio do uso da água em sua casa, o que para os moradores de
Ciriquinha e Viração é uma condição recente (2012), o que faz com que possam sentiremse mais tranquilos com a proximidade do período de estiagem. Ao destacar que vive uma
vida de trabalho, ao mesmo tempo que pede a Deus por ter saúde para continuar cuidando
de suas “coisinhas”, M41 permite-nos uma compreensão de que ela vive bem e se sente
feliz.
Do mesmo modo, M48 inicia seu discurso afirmando gostar de ir para a roça.
Entretanto, ela parece fazer referencia à necessidade de se estar atenta ao que a natureza
necessita, quando destaca que mesmo que não gostasse de ir para a roça teria que ir, já
que as plantações feitas ou por fazer (mandioca, milho, aimpim etc.), precisam ser
cuidadas diariamente.
“Gosto de fazer o que é da roça! A gente na roça, se não
trabalhar..., que goste que não goste..., tem que trabalhar! Tem
que ir. Quando eu acordo..., primeiramente vou fazer o
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cafezinho..., o chazinho..., para poder tomar... né? Depois eu
rego as plantas... Por que eu planto coentro. Aí depois vou fazer
as coisas..., o que tiver de roça, pra fazer... Acordo cedo! Às vezes
não é 6h ainda e já estou acordada... Às vezes acordo “apuço”!
(risos) Vontade de ficar mais um pouquinho..., mas tenho que
levantar... Mesmo assim..., na roça. Depois da roça, vou cuidar
da casa. Como agora..., eu to aqui..., mas deixei lá tudo para
fazer... Graças a deus que choveu a noite..., não preciso regar as
plantas. O almoço eu já deixei pronto.” (M48, 2016)
Ao relatar sobre o seu dia a dia, M48 destaca que acorda muito cedo para fazer
café ou chá, regar as plantas, e depois ir para a roça. Confessa que às vezes levanta sem
vontade, com desejo de ficar mais um pouco deitada, mas tem que se levantar para ir para
a roça. Ao retornar da roça, M41 afirma que vai cuidar da casa, e agradece a Deus por ter
chovido, o que vai facilitar a vida dela, pois não precisa regar as plantas. Afirma já ter
deixado o almoço pronto antes de sair para ir para a entrevista, mas que deixou as coisas
de casa para fazer quando retornar.
Ao afirmar que o trabalho na roça deve ser realizado, diariamente, independente
do desejo das pessoas M48 parece revelar seus saberes sobre a importância de se estar
atenta à sazonalidade da produtividade agrícola, demandando uma atenção que independe
do desejo humano. Essa perspectiva é reforçada quando M41 afirma que, mesmo quando
acorda sem vontade de ir para roça, levanta-se, pois sabe que tem a responsabilidade de
ir para a roça, e que só no retorno vai cuidar dos afazeres domésticos. Ao chamar a tenção
que para sair de casa para participar da entrevista, teve que deixar os afazeres domésticos
para depois, parece demonstrar ter saído de sua rotina, e que foi agraciada por Deus pelo
fato de ter chovido e não ter mais uma tarefa a fazer (regar as plantas) ao retornar à casa.
Ao analisar os dados do questionário relativos a questão Q36 (Tabela 15)sobre as
atividades que são realizadas, diariamente, pelas mulheres respondentes, verifica-se que
as três atividades com maior percentual estão relacionadas com os afazeres domésticos (a
higiene de sua residência - 83,3% das respostas, seguida da preparação das refeições para
a família - 70,4%, e lavar e passar ferro nas roupas da famíia – 57.4%), e em quarto lugar
aparece o trabalho na roça com 46,3%. É importante destacar que os percentuais na
realização dessas tarefas entre mulheres negras e não-negras são semelhantes, havendo
uma pequena diferença em relação a quinta atividade mais realizadas entre elas, ir buscar
lenha, atividade essa realizada por 45,2% das mulheres que se auto-identificaram como
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negras, e 27,3% entre as mulheres que se autoidentificam como não-negras. Portanto, de
acordo com os dados da Tabela 14, entre as mulheres negras, 31,8%, não possuem fogão
a gás, 43,2% possuem os dois (a lenha e a gás) e 28,6% afirmaram possuir apenas fogão
a gás; entre as mulheres não-negras 9,1% só tem fagão a gás em casa, 45,5% afiramram
ter os dois tipos de fogões (gás e a lenha), e 45,5% só tem fogão a gás em casa.
Os dados analisados e comparados com as falas das mulheres nas entrevistas sobre
uma das representações que mais se relaciona com a função da mulher, de forma
pejorativa, mas que traduz uma realidade indesejável – “lugar de mulher é ao pé do fogão”
-, denotam a reprodução da diferença social existente entre mulheres negras e não-negras
em todo o país, quando esse instrumento de trabalho exige da mulher negra o uso de mais
força (trazer a lenha na cabeça), lidar com temperaturas mais altas incidindo sobre o corpo
(fogo a lenha), e revelar uma situação econômica mais precária (o gás butano de 13kg,
em 2016, custava entre R$ 40,00 e R$ 50,00) em relação as mulheres não-negras.

Tabela 15 - Resultados oriundos do questionário aplicado às cinquenta e oito mulheres das
comunidades de Ciriquinha e Viração, participantes da pesquisa, sobre as atividades realizadas
por elas, diariamente, na comunidade onde vive.
Cor/Raça
Total
(%)

P valor
Negra

Não-negra

Q36Atividades realizadas diariamente, n (%)
Cuida dos animais de criação

27 (50)

22 (52,4)

5 (45,5)

0,745

Cuida dos filhos pequenos

20 (37)

15 (35,7)

5 (45,5)

0,728

Lava e passa ferro nas roupas da família

31 (57,4)

23 (54,8)

7 (63,6)

0,738

Limpeza da casa

45 (83,3)

36 (85,7)

8 (72,7)

0,372

Prepara as refeições para a família

38 (70,4)

31 (73,8)

6 (54,5)

0,275

5 (9,3)

5 (11,9)

0

0,351

Trabalha na lavoura/na roça

25 (46,3)

18 (42,9)

6 (54,5)

0,518

Vai buscar água no poço

6 (11,1)

5 (11,9)

1 (9,1)

1,000

Vai para a escola

5 (9,3)

5 (11,9)

0

0,351

Vai pegar lenha

23 (42,6)

19 (45,2)

3 (27,3)

0,327

1 (1,9)

1 (2,4)

0

1,000

Trabalha fora de casa

Costura

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no Apêndice K)
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Nesse sentido, Schistek (2013) em seu texto “O Semiárido Brasileiro: uma região
mal compreendida”, chama a atenção para a necessidade de uma formação
contextualizada em relação a importância de se aprender a conviver com o semiárido, de
forma universal, não sendo direcionada apenas para a população que convive nesse
ambiente. É também importante, segundo o autor, que a contextualização na educação
formal e universal, relacionada à convivência com o semiárido se preocupe em
Assegurar a abordagem de gênero ao se trabalhar a proposta de
convivência com o Semiárido o que implica em romper com a
discriminação social e discutir com igualdade o papel de cada pessoa
no desenvolvimento humano e sustentável dessa região. Nesse processo
busca-se garantir o direito da mulher aos recursos como: abastecimento
de água e alimentos em quantidade e qualidade; acesso à terra, crédito,
trabalho e renda; formação profi ssional, escolarização, saúde, mercado,
controle e gestão de benefícios sociopolíticos. (p. 39) [grifo nosso]

Na perspectiva de uma educação contextualizada para a convivência com o
semiárido, poderá ser uma alternativa para que as diferenças relacionadas a gênero e etnia
/cor da pele possam ser ultrapassadas, inclusive no seio de comunidades tradicionais
quilombolas, como Ciriquinha e Viração. Essas diferenças perpassam no imaginário
coletivo da comunidade, e se evidenciou na fala de M37, quando lhe foi questionado pela
pesquisaora: Como é a convivência entre Viração e Siriquinha? Tem diferenças, ou
parecem que é uma comunidade só?
Tem diferença. O pessoal que mora em Viração, trabalham mais
do que em Siriquinha. (risos) Na parte da agricultura. Por conta
de que o pessoal de Viração, quando levanta, vão para a roça. O
de Siriquinha, quando vai..., vai as 8hs. Os de Viração vão cedo
para a roça. Voltam meio-dia, 2hs voltam novamente para a roça,
e só voltam 5hs. Hábito da comunidade. São pessoas
trabalhadeiras..., mas é um hábito da comunidade. Um ritmo
diferente. Mas sabendo que o pessoal aqui de Viração tem os
terreno mais em Siriquinha. Os terrenos de Siriquinha são
melhor..., são um terreno mais forte do que Viração. (M37: 46
anos; negra: professora; jan. 2016)
A partir da observação feita por M37 que se autoidentifica como negra, apesar de
ter a pele característica dos não-negros, é importante que fiquemos atentos ao fato de que
entre as mulheres que responderam ao questionário 75,9% são moradoras de Ciriquinha
e 24,1% são moram em Viração. Em termos quantitativos, entre as moradoras de
Ciriquinha, trinta e quatro (34) mulheres se autoidentificaram como negras, e oito (8)
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como não-negras; e entre as moradoras de Viração, onze (11) mulheres se autoidentificaram como negras, e três (3) se auto-idetificaram como não-negras. Do mesmo
modo, para que se possível inferir sobre a questão apontada por M37 (acima), é preciso
considerar que Viração é constituída por oitenta e quatro (84) casas, e Siriquinha com
dezoito (18), perfazendo um total de cento e duas (102) moradias que compõem a
Associação da Comunidade Quilombola de Viração e Ciriquinha.
Uma outra observação sobre as diferenças que perpassam nas relações de trabalho
entre os moradores de Ciriquinha e Viração, feita pelo representante da ARCAS,
responsável pela implantação dos quintais produtivos nas duas comunidades, nos
permitirá entender melhor a fala de M37:
Quando você precisa fazer um mutirão, precisa de ajuda, aí na
Ciriquinha você tem com mais facilidade, ou com as famílias negras
você tem isso mais facilmente... As famílias brancas são...,
naturalmente, mais capitalista..., calculam melhor o prejuízo... Mas no
geral é tranquilo de trabalhar, também, na Viração. Agora tem um
elemento que no caso da Viração, na verdade em qualquer
comunidade..., o líder mais ativo, termina facilitando. Não facilitando
o trabalho especial para a comunidade. Mas, em busca de
possibilidades. Talvez algumas ações cheguem mais na Viração, por
que a Viração fique mais conhecida, por conta desse contato. (ARCAS,
2016 – Apêndice R)

No que se refere a análise feita por M37 sobre os hábitos / ritmos diferentes entre
a população de Ciriquinha, majoritariamente negra, e a população de Viração,
majoritariamente não-negra, reproduz, se dar conta, “a ideologia vigente por muitos
séculos de que o negro era um ser inferior ao branco, incapaz e preguiçoso”, e por
legitima ainda hoje “a apreensão forçada e subjugo de determinadas populações por
outras”, gerando “consequências perversas” (GOTO, 201, p. 107) de exclusão e
segregação societária (ver CAPÍTULO III).
A inferência que se faz sobre a relação trabalho-tempo abordada por M37, tendo
como parâmetro os dois discursos (M37 e ARCAS), é que a população de Ciriquinha,
constituída em sua maioria por pessoas que tem a cor da pele, preta, é mais solidária e
lida com o tempo de forma mais leve, enquanto a população branca está mais focada em
produzir mais, e assim conquistar as metas traçadas mais rapidamente. Essa diferença em
sentir e pensar o mundo, talvez seja o “nó” que que precise ser desfeito e transformado
em “laço”, de modo que “entrelaçadas” as duas comunidades possam concretizar os
projetos e sonhos compartilhados.
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5.2.8

“Comida sem veneno sobre a mesa” (Categoria 08)

A discussão sobre o excesso de agrotóxico e o uso de sementes transgênicas que
tem sido usados nas lavouras brasileira tem tomado um espaço significativo nos meios de
comunicação alternativo, principalmente através da internet, em foma de textos, artigos e
documentários82. Assim, foi surpreendente me deparar com uma comunidade que está
produzindo seus alimentos sem o “auxílio” nefasto dos chamados incrementos /
defensivos agrícolas e da transgenia, numa ação que tem mobilizado toda a comunidade,
como nos fala M37:
“Nós não plantamos mais nada, aqui na região, com agrotóxico.
E a semente..., até a semente, nós já temos a semente crioula.
Sementes que, há mais de 30 anos nossos pais plantavam, nós
estamos conservando. Aqui, a Associação de Viração e
Ciriquinha foi beneficiada com um banco de semente, aonde a
gente vai tentar, essas sementes crioulas não só para aqui, para
nossa comunidade, como para outras comunidades também. E
resgatar algumas sementes que foram perdidas. Nós perdemos a
semente do feijão-sete-semanas, nós não temos. O milho-alho,
que nós também perdemos essa semente..., nós estamos tentando
resgatar. E também o aipim-preto, que é um aipim..., muitas
pessoas chamam de macaxeira, nós chamamos de aipim. O
aipim-preto faz muito bem para as pessoas que tem problema de
asma, o aipim-preto ele também faz muito bem para quem tem
problema do coração, ele melhora muito. O projeto Quintal
produtivo foi implantado pelo Projeto Mata Branca. Foi
implantado com 10 famílias. Tinha que ser no quintal da casa.
Muitas pessoas aqui em Viração, não tem espaço. E aí ficou sem
receber a cisterna. Por isso uns tem, e outros não tem, por que o
espaço do quintal não dava. E os projetos de Mata Branca e da
Arca tem que ser no quintal da casa. É por isso que chama de
quintal produtivo. É quintal, por que só pode ter essas cisternas
no quintal. E aí..., essas famílias que foram beneficiadas..., como
é que funciona: planta para o consumo humano, também para as
feiras livres, e também ajuda o vizinho quando não tem. Fazem
essa troca... Quando o outro não tem..., aí faz uma doação. E aí
82
Para ter acesso a esses vasto material, basta fazer uma busca na internet usando os browsers Google
(https://www.google.com.br/) e/ou Youtube (https://www.youtube.com). Exemplos: “O veneno está na
mesa
II”
https://www.youtube.com/watch?v=R2lHaa1-P6c
;
“Alimentos
S.A.”
https://www.youtube.com/watch?v=xK1jAP6c5nQ etc.; bem como ter acesso a máterias publicadas em
revistas/jornais investigativos Carta Maior, Carta capital, Outras Palavras etc. Exemplos: “Agrotóxicos,
interesses e anti-jornalismo” - http://outraspalavras.net/posts/agrotoxicos-interesses-e-anti-jornalismo/; “A
revolução das sementes no semiárido brasileiro” - http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Arevolucao-das-sementes-no-semiarido-brasileiro/3/36315 etc.
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nós, esse tempo agora nós tava com poucos canteiros, por causa
da água que tava pouca. Mas, agora tá chovendo, daqui a alguns
dias, todo mundo tá com seus quintal aí plantado de um tudo. E
também quem tem essa cisterna de produção, desde 2012, já
vende pro PNAE, para a merenda escolar. Produzem alface,
coentro, cebola, alho... A produção tem melhorado..., tem
ajudado muito as famílias na renda e na alimentação. A base da
alimentação é feijão..., não planta mais com veneno, com
agrotóxico; mandioca, que é a farinha..., a tapioca para fazer o
beiju, também não; o milho, também; e as verduras que a gente
comia com veneno, não comemos mais. Depois dos quintais
produtivos..., o tomate..., o pimentão... Nós tivemos uma
formação que diz que o pimentão tem muito agrotóxico..., e o que
mais tem é a batatinha. A mídia bota o pimentão, por que o
mercado grande quase não anda comprando quase nada de
pimentão. Ai coloca que o pimentão tem..., mas a batatinha tem
mais que o pimentão! Nós não produz batatinha. Por que nós não
temos a semente crioula, e aí é chamada a semente transgênica.
Batata doce, nós produz. No mercado compramos arroz,
macarrão..., que também não é bom..., mas compra! Mas o que é
produzido aqui é orgânico. Todos produzem. E as nossas terras,
a maioria são poucas, por que os fazendeiros tomaram as terras.
Tem muito fazendeiro aqui que tomaram as terras. Mas o nosso
objetivo, aqui na comunidade, é receber a certificação
quilombola, para dar entrada no territorial, para retomar essas
terras. Foi umas terras tomadas.” (M37: 46 anos; negra:
professora; jan. 2016)
Em seu discurso M37 afirma que na comunidade ninguém mais usa agrotóxicos
em suas plantações. Ela destaca a semente plantada pela comunidade é crioula, livre de
qualquer tipo de manipulação humana, usadas na comunidade há mais de 30 anos por
seus pais, e que a comunidade está conservando as que já tem em mãos, e procurando
resgatar as que estão “perdidadas”. Entre as sementes perdidas, M37 lista a semente do
feijão-sete-semanas, do milho-alho, e do aipim-preto. Ressalta ainda que as comunidades
de Viração e Ciriquinha foram beneficiadas com um banco de sementes crioulas, e que
estão tentando compartilha-las com outras comunidades quilombolas. Lembra dos
benefícios para a saúde humana do aipim-preto, principalmente para as pessoas que tem
problema de asma e no coração. M37 relata que o projeto do “quintal produtivo” foi
implantado na comunidade por meio do Projeto Mata Branca - ARCA. Ela diz que o
“quintal produtivo” deve ser implantado no quintal das casas de quem tem uma área capaz
de suportar a construção de uma cisterna de produção que faz parte do projeto, e por isso,
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inicialmente só foram construídos em dez quintais, já que a maioria das pessoas não
possuíam quintais grandes em suas casas.
As famílias que foram beneficiadas com a implantação do “quintal produtivo”,
segundo M37, plantam para seu consumo, para vender nas feiras livres, e para distribuir
e/ou trocar com os vizinhos que não tem “quintal produtivo” ou que não produz a mesma
hortaliça/verdura/fruta, de forma que todos possam ser beneficiados. Lembra que estavam
com poucos quintais produzindo, em consequência da falta de chuva, mas que agora, ao
voltar a chover, todos estarão plantando de tudo, fazendo com que a produção seja grande
e atenda a necessidade de todos. Outra afirmação de M37, é que a produção originada dos
“quintais produtivos” também é vendida para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE, desde 2012, quando as cisternas de produção foram construídas nos
quintais das famílias beneficiadas. Os produtos que têm sendo fornecidos ao PNAE são:
alface, coentro, cebola, alho. A produção desses alimentos também é usada pela
comunidade, beneficiando a todos, além do que, as famílias que tem os quintais
produtivos, tem a oportunidade de aumentar a sua renda.
Quanto a base da alimentação da comunidade, M37 esclarece que é o feijão, a
mandioca, o milho, e as verduras que são plantados sem o uso de agrotóxicos. Chama a
atenção para a variedade de utilização da mandioca, na confecção de farinha, tapioca e
beiju. Destaca para o fato de que o tomate e o pimentão, que estão na relação entre dos
frutos que mais sofrem a ação de agrotóxicos em seus cultivos, na comunidade também
são produzidos sem o uso de substâncias químicas tóxicas. Lembra que tiveram um curso
de formação, onde foi exemplificado quais os alimentos que possuem maior quantidade
de agrotóxico na sua produção: tomate, pimentão e batatinha. Destaca o papel da mídia
no que se refere a encobrir informações importantes para a população, como por exemplo,
o fato de que é a batatinha que tem a maior quantidade de agrotóxico na sua produção, e
não o pimentão, como é veiculado. M37 destaca que não plantam batatinha por que ainda
não possuem a semente crioula, e a que existe no comércio, é transgênica. Já a batatadoce, que é crioula, eles produzem.
No que se refere às compras no mercado da comunidade, compram arroz,
macarrão..., destacando que sabem que não é bom, mas compram. M37 volta a firmar que
toda a produção das comunidades de Viração e Siriquinha é com semente crioula e sem
o uso de agrotóxico. Lembra que a terra que cada um possui é pouca, em consequência
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dos fazendeiros da região terem tomado as terras deles. Em virtude disso, M37 afirma
estarem esperando a certificação federal de Comunidade Quilombola, para dar entrada na
Secretaria Territorial, para retomarem as terras que lhes pertencem.
A tomada de decisão, por parte de Ciriquinha e Viração, após terem acesso às
informações sobre os danos que o uso de agrotóxico causa à saúde humana, dos animais
e do planeta, a partir dos projetos de construção de cisternas de produção e da implantação
dos quintais produtivos, parece ter promovido uma consciência crítica em M37 sobre a
importância do uso de alimentos livres de manipulação genética e sem agrotóxicos. Ela
também parece valorizar os saberes oriundos dos antepassados da sua comunidade,
procurando coloca-los em prática, ao destacar o recorte temporal de mais de 30 anos,
durante o qual o uso das sementes crioulas foi feito por seus pais, e por isso a necessidade
de resgate e conservação dessa prática. Ao destacar a formação que tiveram no processo
da implantação do banco de sementes crioulas, relatando as informações e conhecimento
que teve acesso sobre os tipos de sementes crioulas que existiam e os que precisavam ser
resgatados, M37 permite que se faça a leitura de que ela tem plena consciência da
importância da investigação para que os saberes quilombolas esquecidos e/ou perdidos,
possam voltar a fazer parte do cotidiano da comunidade. Para Orefice (2013) o cultivo da
terra deve ser feita
[...] utilizando os saberes dos especialistas, dos técnicos e de cada
trabalhador da terra; assim [...] o desenvolvimento de um território e
dos seus habitantes é norteado pelos saberes que alimentam os
interventos materiais e imateriais chamados a responder às
necessidades daqueles habitantes e naquele contexto, [...] com
capacidade de gerar um desevolvimento de qualidade dos contextos e
de bem estar (qualidade de vida) dos sujeitos (IAVARONE, 2008, In:
OFERICE, 2013, p. 50 – 51) [grifo nosso]

Nessa perspectiva, ao relatar que as comunidades de Ciriquinha e Viração foram
contempladas com um banco de sementes crioulas e, estarem procurando compartilha-las
com as comunidades quilombolas vizinhos, M37 parece ressaltar a importância de que
ações como essa devam ser ampliadas com o maior número de pessoas, de modo que o
nível da qualidade dos alimentos que é produzido e consumido pela a população de suas
comunidades seja cada vez melhor, bem como os sabres tradicionais sejam resgatados e
conservados por um número cada vez maior de famílias. Com essas ações, M37 também
parece compreender que a troca, o compartilhamento com outras comunidades das
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sementes crioulas, ajudará no resgate de outras sementes “perdidas”, em uma ação de
valorização da troca de informações, e dos saberes que fazem parte da memória coletica,
saberes esses que estão relacionados à qualidade do alimento e dos benefícios à saúde,
pois as sementes “perdidas” são de plantas que possuem princíos bioativos que combatem
algumas doenças como a asma e problemas no coração (aipim-preto). Do mesmo modo,
ao destacar a forma pela qual foi feita a distribuição dos quintais produtivos (para dez
famílias que tinham uma área nos seus quintais que pudesse ser construída a cisterna
produtiva), e como, mesmo assim, toda a comunidade seria beneficiada (planta-se para o
consumo próprio, vender, trocar ou doar para os vizinhos), M37 parece valorizar ações
que tenham como princípio a solidariedade e o bem estar de todos.
A partir do discurso de M37 é possível afirmar que os princípios adotados pelas
comunidades em relação ao resgate, produção e compartilhamento de sementes/saberes
vão de encontro aos princípios que norteiam a proposta da educação para a liberdade a
qual, segundo Nunes; Santos Jr. (2013)
é voltada para a construção de sociedades livres, [...] que refere-se à
auto-gestão pedagógica, feita pela comunidade. Pressupõe,
essencialmente, saberes associados a um mundo multiplicado em
diferentes horizontes, redes, rizomas, teias, saberes para uma vida sem
fronteiras, alternativa, e como não poderia deixar de ser, também
contraditória. (p. 119) [grifo nosso]

Outro aspecto em destaque por M37, é a produção de hortaliças e verduras da
comunidade ser vendida para o PNAE e ser distribuída com as escolas municipais. Com
essa afirmação, M37 parece revelar conhecer a importância de se promover a mudança
dos tipos de alimentos que são enviados para as escolas municipais, onde estuda a
população infanto-juvenil, população essa que está na idade em que o tipo de alimento
ingerido terá muita influência em seu desenvolvimento. A relação entre o PNAE e as
comunidades de Ciriquinha e Viração está de acordo com as ações do Ministério da
Educação, estabelecidas no último governo – Dilma Rousseff -, a partir da Lei 11.947 de
16 de junho de 2009, que determina em seu Art. 14:
Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE83, no âmbito
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e
do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizandose os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais
83

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/
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indígenas e comunidades quilombolas. § 1º A aquisição de que trata
este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento
licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da
Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle
de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.
(...) O programa incorpora, assim, elementos relacionados à produção,
acesso e consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer
alimentação saudável aos alunos de escolas públicas de educação básica
do Brasil e estimular a agricultura familiar nacional. (BRASIL –
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016, p. 04).

Continuando a falar sobre a base da alimentação da população de sua comunidade,
ressaltando que é produzida nos quintais produtivos e nas roças da comunidade, e que não
possuem agrotóxico, M37 lembra que, infelizmente, ainda se compra arroz e macarrão,
no mercado, os quais não estão livres do agrotóxico ou da manipulação humana. Nessa
fala, M37 parece revelar plena consciência da importância de se promover mudanças no
modo de produção dos alimentos, mas que, ao mesmo tempo sabe da dificuldade de se
fazer essa mudança mais amplamente, por conta das informações manipuladas da mídia.
Esse aspecto destado por M37 é gravíssimo, infelizmente, parece que a sociedade,
de uma forma geral, bem como o governo brasileiro não se esforçam em deliberarem
ações que possam coibir/proibir a veiculação de propagandas que induzam,
principalmente as ciranças e adolescentes, ao desejo de terem acesso a alimentos
industrializados (processados, refinados, hidrogenados etc.), como é possível identificar
nos resultados de pesquisa realizada por Fischer (2005):
No Brasil, o estudo de Fischer (2005) avaliou a veiculação de
propagandas durante a programação matutina, vespertina e noturna de
três canais abertos, durante 30 dias. Nesse período, das 840
propagandas de alimentos veiculadas, 47,3% pertenciam ao grupo dos
açúcares e doces, seguido por óleos e gorduras (19,3%), pães, cereais,
raízes e tubérculos (7,9%), leite e derivados (7,3%) e carnes (1,8%).
Grande parte era direcionada ao público infantil e adolescente. Além
disso, não foram registrados anúncios de frutas e vegetais. (MATTOS
[et all], 2010).

A questão da propaganda de alimentos alertada por M37 nos remete ao poder de
influência que os meios de comunicação exercem sobre o imaginário individual e coletivo
da sociedade, enquanto veículos formadores de opinião, e que contribuem diretamente
para a constituição de representações que delineiam comportamentos, as quais, segundo
Marková (2015, p. 80) são constituintes de uma teoria – TRS - que “pertence ao universo
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de conhecimento diferente”, como por exemplo, o “da cognição social, do estudo de
opiniões, das atitudes e preconceitos entre outros”. Nesse contexto, Hawkes (2006) afirma
que
A televisão é um meio de publicidade popular para produtos
alimentícios e bebidas em todo o mundo. Em vários países,
levantamentos recentes sobre a publicidade televisiva relatam um
número elevado de comerciais de alimentos direcionados às crianças.
Os produtos frequentemente divulgados incluem cereais matinais,
refrigerantes, petiscos com elevado teor de sal e fast foods.
Conseqüentemente, a publicidade televisiva tem sido causa de maior
preocupação e debate, em termos dos seus efeitos sobre as crianças, do
que qualquer outra técnica de marketing. (...) O princípio subjacente às
regulamentações é que a publicidade não deve ser abusiva ou enganosa.
As regulamentações freqüentemente reconhecem as crianças como uma
categoria que necessita de consideração especial. As cláusulas sobre
crianças tipicamente encontradas nas legislações nacionais afirmam que
as propagandas não devem: explorar a credulidade das crianças; ser
prejudicial à saúde física, mental ou moral das crianças; fazer as
crianças se sentirem inferiores a outras que possuem o produto; induzir
as crianças a pressionarem indevidamente seus pais ou outras pessoas a
comprarem um produto. (p. 30 – 31)

A interferência / influência dos meios de comunicação em relação ao tipo de
alimento que vai à mesa da população, através das representações ancoradas em símbolos
/ signos que traduzem saúde, alegria e prazer, é uma realidade que afeta, no século
vigente, a sociedade humana planetária, resultando em hábitos alimentares
desencadeadores de vários tipos de doenças (obesidade, desnutrição, hipertensão, anemia,
diabetes, doenças cardiovasculares, insônia, distúrbios alimentares etc.), e a falta de
cuidado e segurança alimentar. (VALLE; EUCLYDES, 2007; ALLAIN; CAMARGO,
2007; BERTIN [et all], 2010). Assim, Dias; Nohara; Reis (2012) nos lembram que
As representações sociais são forjadas na vida cotidiana: nas ruas e nas
conversas entre as pessoas, nas instituições sociais, nos mitos e também
pelos grandes conglomerados de informação, comunicação e
entretenimento. As representações mantêm com a realidade uma
relação dinâmica de retroalimentação, já que, ao mesmo tempo em que
a realidade social, em suas múltiplas situações, constrói as
representações, estas mesmas representação também são produtoras de
realidade. (...) as propagandas são representações ou símbolos sociais
que servem de modelo para definir, ao menos em parte e em
determinado contexto histórico, o que seja alimento infantil e,
conseqüentemente, também, atuar na construção dos gostos e vontades
em relação ao consumo dos alimentos. (p. 9 – 10) [Grifo nosso]
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Assim, os meios de comunicação a partir de sua enorme penetração territorial, tem
afetado a forma pela qual as pessoas concebem, representam e constroem suas ações,
inclusive as basilares, como é o caso da seleção de alimentos a serem ingeridos,
aproveitando-se “a população brasileira (com exceção de alguns setores das classes
média e alta) ainda não possui uma representação social de segurança alimentar”, bem
como o “Brasil ser um país de grandes contrastes sociais” no qual existem dois grupos
que pensam de forma distintas a questão alimentar: uma classe média com padrões de
consumo globalizados” (GUIVANT, 2002b; In: ALLAIN; CAMARGO, 2007 ); e uma
“população que ainda se encontra em situação de “insegurança alimentar”, passando fome
ou lutando contra a falta ou escassez de alimento” (ALLAIN; CAMARGO, 2007, p. 96).
Outra questão que M37 parece ter plena consciência de sua importãncia e seu
alcance político, é com relação a tomada de terras dos povos tradicionais realizada por
fazendeiros/latifundiários. Sobre essa questão, M37 parece estar consciente e
determinada a lutar por seus direitos e da comunidade quilombola em que vive, junto à
Secretaria Territorial do Governo federal, ficando a Associação das Comunidades
Quilombolas de Viração e Siriquinha dependente do recebimento da Certificação final,
para assim dar entrada no processo que poderá resgatar as terras das comunidades
usurpadas.
A usurpação territorial por latifundiários e/ou grilheiros no Brasil, é um crime
secular que está longe de acabar. Em pleno século XXI, essa é uma ação corriqueira,
principalmente em relação aos territórios indígenas e de comunidades tradicionais
(quilombolas e ribeirinhos), tendo, infelizmente, o apoio da justiça, que sempre dão ganho
de causa aos grandes latinfundiários e/ou “senhores” do agronegócio, como pode ser
constatado nas inúmeras matérias84 que são veiculadas na mídia tradicional e na
alternativa. Diante da afirmação feita por M37 em relação a usurpação de terras
quilombolas em sua região, é preciso estar atentos sobre o que denuncia Pellegrini (2015),
quando afirma que os grandes proprietários de terras no Brasil possuem uma extensão
territorial gigantesca e improdutiva, e que, “em 2010, as terras improdutivas
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Vias de acesso a algumas dessas matérias: http://www.revistaovies.com/reportagens/2013/06/indigenase-quilombolas-direitos-em-xeque/;
http://axa.org.br/2015/05/a-terra-e-os-povos-no-mato-grossogritam-com-a-vida-e-choram-com-sangue/;
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-445.htm;
https://www.ecodebate.com.br/2014/08/25/gestao-ambiental-de-terras-indigenas-um-pouco-do-acre-e-osretrocessos-das-politicas-indigena-e-ambiental-brasileiras-artigo-de-roberta-graf/ ; etc.
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representavam 40% das grandes propriedades rurais brasileiras, segundo dados do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)”, enquanto a extensão
territorial de cada família das mulheres quilombolas que responderam ao questionário
para levantamento de dados bio-socioambietais, vai de 1 a 5 tarefas85 (30,9%) a mais de
15 tarefas (29,1%), como pode ver visto na Tabela 16. Esses dados revelam a força da
relação existente entre humanos-terra nas comunidades tradicionais quilombolas
pesquisadas, reforçando o que muitos pesquisadores tem alertado sobre a essencialidade
do território para o empoderamento dessas comunidades, além do fortalecimento das
relações que nelas perpassam, nos permitindo a inferência de que a terra é o elo de ligação
na relação ser humano-natureza-ser humano.

Tabela 16 - Dimensão territorial das “roças” pertencentes à família das mulheres respondentes
do questionário.
Cor/Raça
P valor

Q53. Qual a dimensão da terra da família, n
(%)
1 a 5 tarefas
5 a 10 tarefas
10 a 15 tarefas
Mais de 15 tarefas

Total (%)

Negras

Não-negras

17 (30,9)
11 (20)
11 (20)
16 (29,1)

14 (33,3)
7 (16,7)
8 (19)
13 (31)

3 (27,3)
3 (27,3)
3 (27,3)
2 (18,2)

0,748

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no Apêndice K)

Certamente os grandes latidundiários no Brasil, possuem uma relação identitária
com as terras de sua propriedade bastante distinta daquela que as mulheres quilombolas
dessa pesquisa tem revelado ao longo de seus discursos. E, mais uma vez é possível
perceber a relação de pertencimento e afeto que elas dedicam às suas roças nas afirmações
de (M09):
“Nós planta mandioca, para fazer farinha! E aipim, para
cozinhar e fazer bolo. Tenho uma menina que faz um bolo de
macaxeira, ótimo. Planta feijão e milho. Tenho um terreno que já tem
milho desse tamanho... Agente come, faz cuscuz... Dá as galinhas... faz
o mungunzá. O feijão agente coloca nos vasos. Tem feijão de corda! A
gente faz feijão tropeiro. Milho, bananeira, coentro, cebolinha,
pimentinha, alface, couve... O alface ainda tá pequeno... Os couve tá
85

Uma tarefa = 4.366 metros (66 x 66), segundo a Tabela de Medidas Agrária do govrno federal.
Disponível em:
http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/TABELA_MEDIDA_AGRARIA_NAO_DECIMAL.pdf
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maior! Eu tiro, vou vender na feira... Quando chega lá, antes de 9h já
terminou... O povo conhece o cheiro de longe! Eu vou vender no Sítio
do Quinto! Eu só compro no mercado... arroz, açúcar... essas coisinhas
assim..., e o óleo! Quando eu quero alguma coisa, mando meus filhos...
- Vá buscar coentro!!!... Todos os meus filhos têm um lugar para
plantar... O meu quintal é dividido com meus filhos... Agora minhas
terras é afastado... Os meninos se quiser trabalhar na roça, mais nós...,
vai! Quem não quiser..., fica aí no quintalzinho deles. ” (M09: 56 anos;
morena; 2º ano do EF; lavradora; jan. 2016)

Em seu discurso M09 relata que plantam mandioca para fazer farinha, e plantam
aipim para cozinhar e fazer bolo. Afirma ter uma filha que faz um bolo de macaxeira
ótimo. Ela diz que também planta feijão e milho, e que tem um terreno em que os pés de
milho já estão bem crescidos. Com os milhos M09 diz que comem, fazem cuscuz, dá para
as galinhas, faz mungunzá. Ela destaca que guarda os feijões nos vasos, que também tem
feijão de corda, e que faz feijão tropeiro. M09 faz uma lista dos alimentos produzidos em
seu quintal ou terreno: milho, bananeira, coentro, cebolinha, pimentinha, alface, couve.
Diz que a alface ainda está pequena, e que a couve está maior. Ela diz que tira as hortaliças
que estão grandes e vende na feira. Afirma que antes da 9hs já vendeu tudo, isso por que,
segundo M09, o povo conhece o cheiro de suas hortaliças de longe. Ela diz que também
vende no Sítio do Quinto (povoado próximo). No mercado da comunidade, M09 diz que
só compra arroz, açúcar e óleo. Diz que quando quer alguma coisa, manda os filhos buscar
no quintal. Afirma também que todos os seus filhos têm um lugar para plantar, e que o
quintal dela é dividido com todos os filhos. Lembra que a terra (roça) dela é afastada de
onde ela mora. Diz que se os filhos quiserem vão para a roça trabalhar; mas, senão
quiserem, trabalham no “quintalzinho deles”.
Ao discorrer sobre todos os vegetais (mandioca, aipim/macaxeira, milho,
bananeira, coentro, cebolinha, pimentinha, alface, couve) que planta em seu quintal e na
roça, M09 destaca os subprodutos de sua plantação: com a mandioca ela faz farinha; com
o aipim faz bolo; com o milho faz cuscuz, mungunzá e dá para as galinhas; com o feijão
faz feijão tropeiro. Destaca também que tem uma filha que faz um ótimo bolo de
macaxeira. Ao fazer essas descrições, M09 parece fazer questão de destacar a importância
que ela dá aos alimentos que ela mesma produz, e que alimenta sua família e animais que
cria.
Ao destacar que também produz hortaliças, que são consumidas por ela e sua
família, mas que também são vendidas rapidamente em feira da comunidade próxima por
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que as pessoas “sentem o cheiro de suas hortaliças de longe”, M09 nos faz inferir sobre o
valor que dá às hortaliças que ela produz por serem cuidadas de forma diferenciada do
que as que normalmente são vendidas. Ao relatar que pouca coisa ela compra no mercado
da comunidade (arroz, açúcar, óleo), M09 parece querer destacar que é mais independente
no que se refere ao tipo de alimento que utiliza em sua casa, do que a maioria das pessoas
que não produzem seus alimentos, que não tem um terreno para plantar. Ao afirmar que
seus filhos têm onde plantar (quintal de casa ou na roça), e que os mesmos vão trabalhar
na roça apenas quando desejam, já que também tem o quintal de casa para fazê-lo, M09
parece querer demonstrar que tanto ela quanto seus filhos são independentes no que se
refere ao trabalho, com liberdade de ir e vir quando desejarem.
Do mesmo modo é possível identificar essa relação de proximidade destacada
acima, entre M36 e seu “pedaço” de terra:
“Tenho o quintal produtivo! Planto coentro, alface; planto
cebolinha, planto cenoura... Por que agora o tempo…, o verão
foi puxado!..., por enquanto só tenho coentro e alface. Mas, em
casa tem pé de laranja, pé de manga, acerola, siriguela, pé de
pitanga..., tem de tudo. Tenho carambola, jabuticaba... A
alimentação da família é tudo do nosso quintal mesmo. As
verduras e do quintal. É. Tenho porco e galinha. É só para
alimentação mesmo. O porco a gente cria para vender. Não tem
como você comer uma porca de 4 arroba. A minha porca já tem
4 arrobas! Tá enorme. Aí a gente cria para vender. Agora,
galinha, só para alimentação mesmo. ” (M36: 36 anos, parda, 4º
do EF, lavradora, jan. 2016)
Em seu relato M36 diz possuir em sua casa o “quintal produtivo” no qual planta
coentro, alface, cebolinha, cenoura, laranjeira, mangueira, acerola, seriguela, pitanga,
carambola, jabuticaba. Se refere à severidade do verão passado (2014/2015), e que por
isso, por enquanto, só tem plantado coentro e alface. Destaca que a alimentação de sua
família vem do seu quintal, onde, além das plantações de frutas e hortaliças, ela cria porco
e galinha. Chama a atenção que os porcos são vendidos por que crescem muito, chegando
a pesar 4 arrobas (60kg); já as galinhas são criadas para a alimentação da família.
Ao destacar que tem em sua casa o “quintal produtivo”, listando todas as hortaliças
e frutas que são produzidas/cuidadas por ela, bem como chamar a atenção para o verão
rigoroso que tiveram, M36 parece demonstrar que conhece bem as espécies vegetais
citadas, suas sazonalidades e sensibilidades ao período de seca das plantas que mantém
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em seu “quintal produtivo”. Ao fazer questão de afirmar que a base da alimentação de sua
família vem do seu quintal, M36 parece querer demonstrar segurança em relação a
qualidade dos alimentos que sua família está ingerindo. Ao lembrar que além dos vegetais
consumidos pela família, ela também cria animais (porcos e galinha), que são vendidos
e/ou consumidos, M36 parece afirmar que está ciente da diversidade de alimentos que sua
família consome, assim como dos acessos aos meios que lhe dão autonomia financeira.
Como pode ser analisado na Tabela 17 (abaixo), na roça, a produção de aipim,
mandioca, milho e feijão estão dentro de um percentual semelhante entre todas as
mulheres respondentes, variando entre 74,1% (aimpim) e 93,1% (milho), de uma forma
geral; entretanto ao analisar os dois grupos, mulheres negras e não-negras, observa-se
uma diferença, para menos, no percentual das mulheres não -negras, no que se refere a
produção de batata-doce e frutas, ambas com 27,3%. Quanto ao que é produzido nos
quintais produtivos, as falas das mulheres nas entrevistas são confirmadas com os
resultados dos dados emergidos do questionário, havendo uma similaridade nos
percentuais de produção entre quase todos os legumes e hortaliças, exceto na produção
de abóbora e cenoura, ambas com 27,3%, nos resultados das mulheres não-negras.
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Tabela 17 - Lista dos alimentos vegetais mais produzidos nas propriedades (roça e quintais
produtivos) das mulheres que responderam ao questionário.
Cor/Raça
P valor
Total (%)

Negras

Não-negras

Aipim

43 (74,1)

35 (77,8)

7 (63,6)

0,439

Batata doce

24 (41,1)

21 (46,7)

3 (27,3)

0,319

Feijão

52 (89,7)

42 (93,3)

9 (81,8)

0,251

Mandioca

51 (87,9)

40 (88,9)

10 (90,9)

1,000

Milho

54 (93,1)

43 (95,6)

10 (90,9)

1,000

Frutas

23 (39,7)

20 (44,4)

3 (27,3)

0,335

Abóbora

30 (51,7)

27 (60)

3 (27,3)

0,090

Alface

42 (72,4)

33 (73,3)

9 (81,8)

0,711

Cebolinha

36 (62,1)

29 (64,4)

7 (63,6)

1,000

Cenoura

21 (36,2)

18 (40)

3 (27,3)

0,508

Coentro

39 (67,2)

29 (64,4)

9 (81,8)

0,314

33 (60)

28 (65,1)

3 (30)

0

0

0

22 (40)

15 (34,9)

7 (70)

16 (45,7)

13 (50)

2 (25)

Em supermercados

0

0

0

De porta em porta

19 (54,3)

13 (50)

6 (75)

Q54. O que é produzido nas terras da
família, n (%)

Q55. Quais legumes, verduras, hortaliças
são produzidos via agricultura familiar, n
(%)

Q56. O que é produzido através da
agricultura familiar, n (%)
São para consumo familiar
São para ser vendido
São para consumo familiar e ser vendido

0,073

Q57. Onde os produtos agrícolas
produzidos pela família são vendidos, n (%)
Em feira livre

0,257

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no Apêndice K)

Mesmo havendo uma pequena diferença no percentual que indica quantas famílias
produzem alguns alimentos nas roças e nos quintais produtivos das mulheres
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respondentes, é possível identificar uma variedade de alimentos e, portanto de nutrientes,
que podem possibilitar às famílias de Ciriquinha e Viração um bom nível de qualidade
alimentar, o que poderá ser investigado mais profundamente em uma ourta pesquisa.

5.2.9

“Estudo promete um futuro promissor” (Categoria 09)

O argumento utilizado por M09 para explicar a importância e o esforço que ela
faz para que seus filhos continuem avançando em sua formação, está de acordo com o
que foi dito nos discursos da maioria das mulheres entrevistadas na Categoria 01 –
“Receptividade no aprender e ensinar”, nos quais deixam claro a abertura e valorização
para o aprender-ensinar.
“A menina, faz um ano que nós pagamos faculdade... Para fazer
um concurso..., e não faz! Aí está as meninas formadas..., e aí
sentada dentro de casa! Fizeram magistério... E a outra já tem 1
ano de faculdade. E a outra está esperando uma trabalhar para
ela pagar ela mesmo, e eu pagar da outra. Por que a gente não
pode, né? A gente não tem para pagar a faculdade de 2! Bom
seria também, que o governo não quebra a cabeça com os meus
filhos... Eles não jogam..., eles não bebem..., eles não roubam...,
eles não mata..., eles não fuma... São 10 filhos que o governo não
tem preocupação. Não tenho preocupação com esses filho! Só na
escola que eu mando... Aquele que gosta, vai! Aquele que não
quer, eu também não vou matar de cacete, para estudar, não! Se
eu pudesse pagava faculdade de meus filhos todos... A caçula
está estudando na Escola Agrícola!” (M09: 56 anos; morena; 2º
ano do EF; lavradora; jan.2016)
Em sua fala M09 afirma que as filhas fizeram magistério e que paga a faculdade
de uma delas há um ano. Afirma também que a filha estuda para fazer concurso, mas não
faz. Mostra que as filhas estão formadas, mas não trabalham. Diz também que tem uma
filha que está esperando que a irmã que faz faculdade trabalhe para poder pagar os
próprios estudos, e então a mãe (M09) poder pagar a faculdade de outra filha. M09 afirma
que é pobre, e não tem como pagar faculdade de 2 filhas. Destaca que o governo não
“quebra a cabeça” com os filhos dela, pois “eles não jogam..., eles não bebem..., eles
não roubam..., eles não mata..., eles não fuma...” Para M09 seus 10 filhos não dão
preocupação para o governo. Da mesma forma, ela afirma também não ter nenhuma
preocupação com seus filhos. Ela afirma que manda os filhos para a escola, mas que
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aqueles que não gostam de estudar, ela não vai “matar de cacete” para poder estudar. Diz
que se pudesse pagava faculdade de todos os filhos. Destaca que a filha caçula estuda na
Escola Agrícola.
As afirmações de M09 parecem revelar a importância que ela dá à formação
educacional de seus filhos, e que essa formação deveria ser o suficiente para que os
colocassem no mercado de trabalho, mas não é. Ao destacar que se esforça para pagar
uma faculdade particular para a filha, parece desconhecer a existência de instituições de
ensino superior gratuitas ou considera que seus filhos não teriam chance para
conseguirem uma vaga. Ao dizer que tem uma filha que está esperando a irmã que faz
faculdade trabalhar, para poder ter condição de pagar para outra filha poder fazer
faculdade, M09 parece demonstrar que o interesse e esforço para viabilizar a formação
educacional dos filhos que desejam estudar, é familiar, e que vale a pena! Quando M09
ressalta que seus filhos não dão trabalho ao governo por serem pessoas com bons hábitos
e bom comportamento, parece defender a meritocracia, na qual quem merece tem
emprego e faz faculdade. Ao afirmar que sempre mandou os filhos para a escola, mas
nunca obrigou aqueles que não gostavam de estudar, parece querer ressaltar a importância
de se respeitar os limites e/ou desejos dos filhos. Ao encerrar sua fala afirmando que se
pudesse pagaria faculdade para todos os filhos, M09 aparenta querer reafirmar que
valoriza a formação escolarizada para os seus, a ponto de poder sacrificar-se para que eles
tenham acesso a universidade.
O discurso de M09 ao afirmar que seus filhos são pessoas que não dão “trabalho”
ao governo, traduz a representação sobre o necessário merecimento para alcançar algum
objetivo, representção esta que está ancorada em premissas religiosas de que os
“melhores” alcançam a “graça de irem para o céu”, bem como traduz o que a mídia
conservadora reafirma, em seus programas e propagandas, ser a meritocracia o caminho
mais “justo” para a realização de sonhos, e o alcance do status socioeconômico apregoado
pelo capitalismo.
A defesa meritocrática presente na fala de M09 nos move no sentido de refletir
sobre essa categoria, sua origem, e como ela se presentifica na realidade brasileira, sob o
“olhar” do que nos traz Freitas (2012), segundo o qual foram os “reformadores
empresariais da educação nos Estados Unidos” que, em 1995, em uma “coalizão entre
políticos, mídia, empresários, empresas educacionais, institutos e fundações privadas e
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pesquisadores alinhados com a ideia de que o modo de organizar a iniciativa privada é
uma proposta mais adequada para “consertar” a educação americana”, colocando o
neotecnicismo, estruturado a partir da “responsabilização, meritocracia e privatização”,
no centro do sistema educacional americano. O autor destaca que no Brasil, movimento
semelhante foi coordenado por “empresários no campo da educação e é conhecido como
Todos pela Educação”, tendo como “presidente do Conselho de Governança deste
movimento o megaempresário Jorge Gerdau Johannpeter” da siderúrgica Gerdau, que
também foi “assessor da presidenta Dilma como coordenador da Câmara de Políticas de
Gestão, Desempenho e Competitividade de seu governo”. Assim, para Freitas (2012)
As recompensas e sanções compõem o caráter meritocrático do
sistema, mas não só Ela está na base da proposta política liberal:
igualdade de oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as
oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o esforço
pessoal, o mérito de cada um. Nada é dito sobre a igualdade de
condições no ponto de partida. (p. 383)

É justamente a partir do “mérito” pessoal que o sistema neoliberal , que transversa
todos os outros sistemas que constituem a sociedade (educacional, de comunicação social,
sociopolítico, socioeconômico, teológico etc.), controla o perfil da mão de obras que lhes
são úteis. E, assim como M09, uma parte significativa da população brasileira, seja por
crença religiosa seja por ideologia, tem a meritocracia como uma categoria que representa
o que há de melhor nas pessoas, inclusive no que se refere aos meios para “conquistar” o
que lhes permitem ascender socialmente. É assim que pensa, também, M36:
“A mais velha estuda em uma escola na Cirica. Ela está no 7º
ano. Vai para o 8º ano agora. Mas..., a pessoa que tem estudo,
mais na frente..., pode conseguir alguma coisa com quem tem
estudo, né? A pessoa que não tem estudo... A minha vida é só
horta.... Esse povo novo, quando tiver formado, vão caçar
emprego fora! ” (M36: 36 anos; parda; 4º do E;, lavradora; jan.
2016)
Em seu relato M36 afirma que seus filhos estudam, e que a filha mais velha está
estudando em uma escola de outra comunidade, Cirica (povoado próximo a Viração),
para cursar o 7º ano do Ensino Fundamental II. Ela acredita que o acesso aos estudos,
dará condição de conquistar o que deseja, diferente de quem não tem, e que os jovens da
comunidade, quando se formarem, irão embora procurar emprego em outro lugar.
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O discurso de M36 parece querer destacar a importância que ela dá aos estudos,
ao relatar que suas filhas estudam, e que a mais velha se desloca da comunidade onde
vive, para poder estudar em outra localidade. Ao afirmar que as pessoas que estudam têm
melhor condição de conquistar seus objetivos, parece considerar que só através da
formação escolarizada, é que se pode pensar em conquistas socioeconômicas. M36 parece
querer destacar a insatisfação dos jovens com a falta de emprego, e que só esperam a
conclusão do curso para irem embora, parecendo querer revelar que ainda paira no
imaginário coletivo o sonho da conquista de emprego, assalariado, na cidade grande.
Entretanto, M37 traz uma outra visão sobre a educação formal, a de fixar o jovem
em sua comunidade a partir do seu acesso à universidade:
“O que mais preocupa é a saúde e a educação. A universidade
para os jovens que estão terminando... Por que nós temos a
escola... Vai até o 5º ano. Depois vai aqui para outra
comunidade, até o 9º ano. E depois tem que ir para Jeremoabo
ou Novo Triunfo para o Ensino Médio. Termina o Ensino
Médio..., aí só Paulo Afonso. Aí onde começa muitos
problemas..., muitos não têm condições...” (M37: 46 anos; negra;
professora; jan. 2016)
M37 revela sua preocupação com a saúde e a educação, destacando a importância
do acesso à universidade para os jovens da comunidade que estão terminando o Ensino
Médio. Esclarece que as crianças da comunidade têm escola até o 5º, depois têm que se
deslocar para outra comunidade para concluir o Ensino Fundamental II, e, do mesmo
modo, precisam se deslocar para os municípios mais próximos, Jeremoabo ou Novo
Triunfo, para cursarem o Ensino Médio. Afirma que depois que os jovens concluem o
Ensino Básico, só indo para Paulo Afonso se quiserem dar continuidade aos estudos,
cursando uma universidade, o que para ela é um grande problema, pois a maioria não tem
condição financeira para saírem da comunidade para estudar.
A partir do relato de M37, é possível depreender que para ela é importante a
continuidade dos estudos após a conclusão do Ensino Médio, com o ingresso dos jovens
da comunidade na universidade. Ao destacar toda trajetória que os estudantes fazem para
concluírem o Ensino Básico, M37 parece querer dizer que todo o sacrifício que fazem
não é coroado com o que mais desejam, a contiuidade de sua formação em nível superior.
M37 também parece destacar que a falta de condições financeiras da maioria das famílias
da comunidade, é o principal impeditivo de que seus jovens ingressem no ensino superior.
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Sobre a possibilidade da elaboração de um projeto que pense a implantação de
uma universidade que atenda às necessidade de formação em nível superior para as
comunidades quilombolas, de um modo geral, como ocorre com a população indígena86,
parece ser um sonho acalentado pela mulheres de Ciriquinha e Viração, indo de encontro
ao que afirma Pereira (2007)
De todo modo, a luta dos movimentos sociais negros ao longo dos anos
tem sido pela inserção da população negra em todas as instâncias da
vida nacional – saúde, educação, lazer, mídia ou meios de comunicação
e, principalmente, no campo da educação. O setor educacional
brasileiro sempre foi alvo de críticas e denúncia por parte do ator social
negro no que se refere ao processo de exclusão de fração significativa
da população brasileira ao acesso por um ensino de qualidade. Logo, há
de considerar uma convivência simultânea ao invés do esgotamento das
estratégias elaboradas pelos movimentos sociais negros a partir de um
conjunto de medidas que visem à igualdade de oportunidades e fim da
discriminação dos segmentos sócio-raciais desfavorecidos dos bens
nacionais. (p. 77)

A busca por um futuro promissor a partir de melhor qualificação profissional,
melhor formação educacional, parece ser um sonho acalentado pelas mulheres
entrevistadas, numa perspectiva de viabilizar o fortalecimento das comunidades nos
aspectos que mais as preocupam: acesso a um trabalho mais qualificado e permanencia
dos filhos na comunidade.

5.2.10 “Remédio de pau: crença do saber tradicional” (Categoria 10)

O uso dos saberes que são transmitidos de geração a geração parece ser o meio
pelo qual as mulheres de Ciriquinha e Viração procuram cuidar de sua saúde e de sua
família, como nos revela M03:
“To com 63 anos, graças a Deus! Eu nunca tomei um soro...
Nunca andei no hospital. Eu faço exame por quero! A médica
pede, né? A gente faz chá... Bota capim santo, bota cidreira, bota
hortelã miúdo, hortelã graúdo... Tudo do quintal da minha casa.
Faço um chazinho, ali boto na garrafa... Sou curada assim. Não
tenho nada! Uso o chá por usar! Uso por querer..., por querer

86

No Brasil existem alguns cursos voltados especialmente para a fomração de grupos indígenas, como por
exemplo: Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena – LICEEI / Universdade do Estado da
Bahia (www.uneb.br); Curso de Licenciatura Específica para Formação de Professores Indígenas Mura /
Universidade Federal do Amazonas (www.ufam.gov.br)
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usar, mas não sinto nada! Até hoje, né? ” (M03: 63 anos; negra;
sem escolaridade; lavradora; jan. 2016)
Em seu depoimento M03 afirma que aos 63 anos nunca tomou soro ou foi para o
hospital, e que faz exames para atender à solicitação médica. Destaca que faz chás de
várias plantas, como por exemplo capim santo, cidreira, hortelã miúdo, hortelã graúdo, e
que todas elas são encontradas no quintal da sua casa. Afirma que é curada tomando chá,
e que por isso não tem nenhum problema de saúde. Diz que usa o chá por desejo próprio,
e não por ter algum problema de saúde. Reafirma que não sente nada.
Demonstrar que tem boa saúde parece ser o desejo de M03 ao afirmar que nunca
tomou soro ou foi para o hospital e, ao mesmo tempo, afirmar que sabe da importância
de fazer exames, seguindo a orientação e acompanhamento médico. Além disso, M03
revela ter domínio sobre os saberes relacionados as plantas medicinais que cultiva em seu
quintal e que são usadas para a prevenção de doenças, pois afirma que, mesmo sem sentir
qualquer problema de saúde, ela faz e toma chá diariamente. Ao sublinhar que as plantas
medicinais que usa são encontradas em seu quintal, parece querer ressaltar a importância
de se ter essa riqueza natural com fácil acesso e com qualidade.
O cultivo e uso de plantas medicinais em comunidades quilombolas rurais é uma
prática que faz parte de seu cotidiano para suprirem suas necessidades mais imediatas em
relação ao cuidado da saúde da população, por estarem, em sua maioria afastadas de seus
municípios sede, como são o caso de Ciriquinha e Viração. Nesse sentido Albuquerque
(2010), corrobora o uso de plantas medicinais por serem “espécies vegetais que possuem
diversos tipos de princípios ativos, que podem atuar nos organismos humanos e animais,
no combate a diversas doenças”, eliminando agentes patógenos “vermes, fungos
bactérias”, além de oferecer uma “forte ação preventiva, contra muitos problemas de
saúde”. Assim, os relatos das mulheres quilombolas, sujeitos dessa pesquisa, reforçam o
uso dos saberes que a comunidade possui sobre a manipulação de plantas medicianis,
como nos relata M07:
“Eu prefiro remédio de planta. Quando eu não sei, eu procuro...
Artenísia mesmo..., é boa de planta! Muita gente aqui! tem muitas
coisas que a gente usa! Agora mesmo..., um dia desses..., me deu
uma infecção..., e meu marido me trouxe um monte de plantas!
Fiz uns banhos..., comprei uma ducha..., usei nove dias! Melhorei
muito! Babatenã..., aroeira..., muitas coisas! Muitos pau! Eu
gosto de remédio caseiro. Não sou chegada a remédio de
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farmácia. Só quando não tem jeito! Tem uma tia minha, que eu
peço para fazer um lambedor..., um xaropinho pra gripe... Faço
primeiro o remédio caseiro! Só depois que não dá certo, é que
levo para o hospital. Graças a Deus meus filhos..., já dei um
antibiótico..., mas ficar internado, nunca ficou! Uso remédio
caseiro..., pego nas vizinhas...!” (M07: 35 anos; negra; 3º ano do
Ensino Médio; lavradora; jan. 2016)
O relato de M07 atesta sua preferência em usar remédio a base de plantas
medicinais, ressaltando que quando não sabe qual a planta que deve usar, ela procura as
pessoas que tem mais conhecimento sobre o uso desse recurso, para ser orientada. Afirma
que tem muita gente na comunidade que conhece as plantas medicinais, e que usam várias
espécies de plantas. Descreve que teve problemas de saúde, uma infecção, e que o seu
esposo levou vários tipos de plantas medicinais, e que ela preparou uma infusão para
banho de assento, e com o auxílio de uma ducha intravaginal ela usou por nove dias,
alcançando um resultado positivo no combate à infecção. M07 cita outras plantas
medicinais (babatenã e aroeira), afirmando que gosta muito de remédio caseiro, e que não
gosta de remédio industrializado, usando-o só quando não tem outra alternativa. Narra
que tem uma tia que faz lambedor (xarope para gripe), e que ela e seus filhos usam.
Afirma que em primeiro lugar, quando precisa, ela usa remédio caseiro, e só quando ela
vê que não deu resultado, é que procura o hospital. Conclui seu discurso agradecendo a
Deus pelo fato de seus filhos nunca terem sido internado em hospitais, mesmo quando
precisou tomar antibiótico, e reafirma que usa remédio caseiro, e que pega as plantas nas
vizinhas.
Ao afirmar que prefere usar remédio caseiro, M07 parece querer ressaltar a
importância que ela dá em tratar de sua saúde e de sua família de forma natural. Ao
destacar que não conhece todas as plantas, e que procura outras pessoas da comunidade
que conhecem bem as plantas medicinais da região, M07 nos permite pensar que ela é
conhecedora de seus limites sobre o assunto, mas que não hesita em buscar ajuda,
revelando que valoriza o conhecimento que circula na comunidade. Ao narrar uma
situação pessoal em que fez uso de um “banho de assento” intravaginal à base de planta
medicinal, M07 nos parece querer provar a eficácia dos remédios caseiros por ela usados,
dando, inclusive, exemplos de algumas plantas. Ao dar exemplo de outra situação em que
usa plantas medicinais encontradas na região, M07 parece reforçar o valor que ela dá à
essa prática, dessa vez com uso de xarope caseiro, feito por uma tia. Apesar de gostar de
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usar remédio caseiro, M07 demonstra não estar afirmando que não confia na medicina
tradicional, e para deixar essa questão elucidada, ela afirma buscar o hospital, quando
verifica que o remédio caseiro não surtiu o efeito desejado. Ao mesmo tempo, ao relatar
que os filhos jamais precisaram ser internados, mesmo precisando tomar antibiótico,
rogando agradecimentos ao divino, M07 parece nos dizer que sua fé também contribui
para o bem-estar de seus familiares.
Mais uma vez a confiança no uso de plantas medicinais para sanar os problemas
de saúde menos graves, por parte das mulheres quilombolas de Ciriquinha e Viração, é
reafirmada na fala de M36:
“A saúde da família é assim: se tiver com gripe, tem remédio de
pau, tem “artelão”, e faz um xarope. A gente mesmo..., mulher
mesmo..., precisa de casca de pau para fazer remédio... E é
assim..., a saúde é assim. Com minha mãe. Eu sei um monte de
casca de pau..., que ela ensinou. Tem remédio de farmácia que é
bom. A gente não fica sem o remédio de farmácia. Não fica sem
ir no posto, e sem o médico! Mas, o fundamental é ter os remédio
de pau, também. Não pode faltar, ne? O posto aqui só atende dia
de terça-feira, de quinze em quinze. Aí, quando tem algum
problema de saúde, tem que ir logo para o hospital. Se for coisa
pouca..., como a gente tá falando, aí toma remédio de pau.”
(M36: 29 anos; parda; 4º ano do EF; lavradora; jan. 2016)
Em sua narrativa M36 afirma que cuida da saúde da família usando remédios à
base de plantas medicinais, destaca que faz xarope de hortelã, que existem plantas
medicinais específicas para a saúde da mulher, e que aprendeu a fazer muitos remédios
caseiros com sua mãe. Ao mesmo tempo, M36 afirma considerar os medicamentos
industrializados bons para cuidar da saúde, e que em sua casa tem sempre remédio
comprados na farmácia, e que sempre que precisa vai ao posto de saúde ou ao médico.
Entretanto, M36 reafirma que o mais importante é ter em casa as plantas medicinais, pois
na comunidade a presença do médico só acontece a cada quinze dias. Ela ressalta que
quando tem algum problema de saúde que não é grave, ela procura resolver usando
plantas medicinais. Do contrário, vai de imediato para o hospital.
Ao pontuar que a saúde da família é cuidada com o auxílio de remédios à base de
plantas medicinais, M36 parece querer valorizar o fato de morar em um lugar em que a
natureza lhes favorece com “remédios” de fácil acesso, como por exemplo a hortelã. M36
faz questão de citar que se estiver gripada faz um xarope caseiro, e que existem plantas
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que as mulheres precisam usar como remédio para se cuidarem, nos permitindo inferir
sobre seus saberes, os quais são passados de mãe para filha. Ao ressaltar que existem
medicamentos industrializados que são bons, M36 parece querer deixar claro que também
valoriza o conhecimento científico, tanto os que são elaborados nas indústrias
farmacêuticas, quanto os que fazem parte da formação dos médicos. Entretanto, apesar
de demonstrar confiar no conhecimento cientificamente elaborado, M36 confessa que
não abre mãos de ter sempre acesso aos remédios caseiros, já que a presença de médico
no posto de saúde da comunidade só acontece a cada quinze dias, parecendo querer sentirse segura para qualquer eventualidade que não seja grave tendo em mãos os “remédios”
a base de plantas medicinais.
Os saberes sobre a manipulação de plantas medicinais que circulam entre as
gerações constituintes de Ciriquinha e Viração, patrimônio imaterial dessas comunidades
quilombolas rurais, dão suporte à população para o enfrentamento de problemas de saúde
já conhecidos pelas pessoas mais velhas, enquanto representações que revelam a relação
com o ambiente e as condições de vida em que vivem. Sobre a importância desses saberes
Jodelet (2015) reconhece que
o estudo das representações sociais como formas de saber com o
objetivo prático de interpretação do mundo, da vida, de orientação de
condutas e das comunicações, deveria beneficiar dos contributos das
questões que atualmente se colocam a propósito da diversidade dos
saberes e da emergência de uma nova categoria: o saber experiencial.
(p. 59)

A potencialidade de estudos à qual a autora se refere emerge na Tabela 17 na qual
é possível verificar a forma pela qual as mulheres quilombolas de Ciriquinha e Viração,
inquiridas, identificam os problema de saúde que lhes acomentem, bem como a forma
como se comportam diante destes. Na referida tabela verifica-se o que os discursos das
mulheres, nas entrevistas realizadas, ao referirem-se ao uso de plantas medicinais sob a
orientação de pessoas mais velhas de sua comunidade (17,5%), mas também a
importância que dão ao tratamento de sua saúde e familiares com o auxílio do saber
científico, via medicina (postos de saúde – 52,6%; hospital – 36,8%). Por outro lado,
apesar da maioria afirmarem buscar a ciência, há uma predominância do uso de remédio
à base de plantas medicinais (45,6%), corroborando as afirmações das mulheres
entrevistadas sobre o uso de chás (94,4%) nos seus cuidados com a saúde.
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Tabela 18 - Dados emergidos do questionário sobre os cuidados com a saúde praticados pelas
mulheres das comunidades quilombolas de Ciriquinha e Viração que responderam o questionário
bio-sociambiental.
Cor/Raça
P valor
Total (%)

Negra

Não-negra

Remédio caseiro

26 (45,6)

20 (44,4)

6 (54,5)

Remédio de farmácia

15 (26,3)

12 (26,7)

3 (27,3)

Remédio caseiro e de farmácia

16 (28,1)

13 (28,9)

2 (18,2)

1 (1,9)

1 (2,4)

0

Q41. Costuma usar para tratar problemas
de saúde, n (%)

0,908

Q42. Se costuma usar remédio caseiro, os
mais usados são, n (%)
Chás, xarope, banhos à base de animais
(chifre, pelo, ossos, pele etc.)

0,505
Chás, xaropes, banhos à base de plantas (raiz,
caule, folha, flor, semente)
Q45. Problemas de saúde que você tem com
frequência ou já teve, n (%)
Alergia
Catapora
Colesterol alto/triglicéres
Coluna
Dengue
Dor de barriga/diarreia
Dor de cabeça
Dor de dente
Dor de estômago
Dor nas costas
Dor nas pernas
Dor no joelho
Enxaqueca
Febre
Febre reumática
Gases
Gripe
Inflamação dos rins
Nervos
Pneumonia
Pressão alta
Problema gastrointestinal
Queimadura
Sarampo
Tendinite
Tontura
Úlcera
Varizes
Verminose
Nenhum

51 (94,4)

40 (95,2)

10 (90,9)

3 (5,3)
1 (1,8)
3 (5,3)
5 (8,8)
2 (3,5)
6 (10,5)
21 (36,8)
4 (7)
2 (3,5)
2 (3,5)
3 (5,3)
1 (1,8)
3 (5,3)
7 (12,3)
1 (1,8)
2 (3,5)
8 (14)
1 (1,8)
3 (5,3)
1 (1,8)
5 (8,8)
1 (1,8)
2 (3,5)
1 (1,8)
1 (1,8)
1 (1,8)
1 (1,8)
1 (1,8)
1 (1,8)
2 (3,5)

3 (6,7)
0
3 (6,7)
4 (8,9)
2 (4,4)
4 (8,9)
16 (35,6)
2 (4,4)
2 (4,4)
2 (4,4)
3 (6,7)
1 (2,2)
2 (4,4)
4 (8,9)
0
2 (4,4)
4 (8,9)
1 (2,2)
2 (4,4)
1 (2,2)
4 (8,9)
1 (2,2)
2 (4,4)
0
0
0
1 (2,2)
1 (2,2)
1 (2,2)
2 (4,4)

0
1 (10)
0
1 (10)
0
2 (20)
5 (50)
2 (20)
0
0
0
0
1 (10)
3 (30)
0
0
4 (40)
0
1 (10)
0
0
0
0
1 (10)
0
1 (10)
0
0
0
0

0,623
0,182
0,623
1,000
1,000
0,579
0,480
0,147
1,000
1,000
0,623
1,000
1,000
0,104
*
1,000
0,029
1,000
1,000
1,000
0,584
1,000
1,000
0,182
*
0,182
1,000
1,000
1,000
1,000

Fonte: Base de dados do questionário semi-estruturado para diagnóstico bio-socioeconomico das
comunidades, aplicado em 28 de fev./ 1º de mar. de 2015. (Ver dados completos no Apêndice K)

5.2.11 “Vida na caatinga: dilema entre ser livre e a dor da falta” (Categoria 11)
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Caatinga! Bioma que provoca sentimentos contraditórios, desafiantes e
prazeirosos. Essas são as representações que transversam as falas das mulheres de
Ciriquinha e Viração ao serem questionadas sobre o que elas sentem / pensam sobre o
lugar onde suas comunidades estão inseridas.
“Na cidade podia ser melhor por uma coisa..., e por outra não.
A preocupação seria mais. E aqui a gente..., o pouco que a gente
arruma..., dá pra ir vivendo. Apertadinho, mas dá. Na cidade
acho que a violência é mais. O trabalho que a gente fosse, teria
que ter a casa própria, por que viver de aluguel é difícil. Não
acho que na cidade é melhor. Por que não tem o sossego que a
gente tem. Eles “vevem” bem..., tem tudo do bom..., mas não
tem... É assim... Alimento, roupa... “Veve” mais no... Como é que
eu posso dizer?... Tem mais mordomia... Aqui a gente “veve” no
apertado, nós “veve” mais simples..., mas “veve” mais à
vontade. Minha casa tem tudo. Tem geladeira, televisão, ... Tem
tudo mas é assim... Minhas coisas é tudo no sacrifício... Passei
quase 3 anos trabalhando em São Paulo para poder comprar a
casa..., arrumar a casa..., por que daqui..., não conseguiu não.
Aqui mesmo só trabalhando para a parte de comer. A gente
saiu..., passou um tempo fora... Mas como lá fora, tem o dinheiro
mas é mais difícil para viver... A gente preferiu vim embora. Se
faltar emprego na cidade.... Aí é onde tá... Como agora em São
Paulo, está quase tudo desempregado. E aqui a gente aqui não
tem essa preocupação. ” (M11: 29 anos; negra; 4º anodo EF;
lavradora; jan. 2016)
A descrição de M11 de como é viver na caatinga, retrata que na cidade poderia
ser melhor por um lado..., e por outra, não seria bom, por que na cidade há mais
preocupação. Ela destaca que no lugar onde vive dá para ir vivendo com o pouco que tem,
“apertadinho”, mas dá para ir vivendo. Acredita que na cidade tem mais violência, e que
se fosse trabalhar na cidade, teria que ter casa própria, pois viver de aluguel é difícil. M11
não acha que viver na cidade é melhor, por que na cidade não tem o mesmo sossego da
comunidade onde mora. Faz a comparação entre os pertences de quem vive na cidade,
afirmando que vivem com a mordomia que o dinheiro proporciona, e na comunidade eles
vivem apertados, vivem mais simples, mas vivem mais à vontade. Complementa que em
sua casa tem tudo que precisa: geladeira, televisão... Mas que tudo foi conseguido com
sacrifício, pois precisou viver quase três anos em São Paulo, para poder comprar e
arrumar a casa própria, por que se ficasse na comunidade, não conseguiria. Segundo M11
o trabalho na comunidade, só dá para a alimentação. Diz que lá fora é mais fácil ter
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dinheiro, mas é mais difícil para viver, por isso preferiu voltar para a comunidade, por
que se faltar emprego na cidade... Chama a tenção para o fato de que em São Paulo as
pessoas estão quase todas desempregadas, e que na comunidade não tem essa
preocupação.
Em seu discurso M11 parece fazer uma análise de que viver na cidade tem suas
vantagens e desvantagens, destacando que uma das desvantagens é o fato de se viver com
mais preocupação em relação à sobrevivência, ao comparar a vida na cidade com a vida
na comunidade, onde se vive com o pouco que tem, além do que, para ela, a violência na
cidade grande é bem maior. Outra questão que M11 parece não querer deixar dúvidas é
sobre a necessidade de se ter a casa própria quando se vive na cidade grande, pois viver
de aluguel torna a vida ainda mais difícil. Em sua fala, M11 aparenta querer demonstrar
que para ela o sossego que todos têm na comunidade é um bem precioso. Parece querer
dizer que apesar das pessoas na cidade terem tudo (alimento, roupas, ...mordomia), não
tem o que eles na comunidade têm, sossego e liberdade. M11 parece fazer questão de
valorizar as suas conquistas materiais, quando afirma ter tudo o que precisa, em sua casa
(geladeira, televisão), a casa própria, e por ter precisado passar 3 anos em São Paulo para
conquistar tudo com sacrifício. M11 afirma que na comunidade só se trabalha para
comer, parecendo querer chamar a atenção para a falta de emprego remunerado. Outra
situação que M11 parece querer ressaltar é, mesmo tendo dinheiro na cidade, é mais difícil
de viver, principalmente se faltar emprego. Ao chamar a atenção para o alto nível de
desemprego em São Paulo, parece querer mostrar que está bem informada, e ao mesmo
tempo, parece querer afirmar que o desemprego na comunidade não é motivo de
preocupação, pois, como afirmou anteriormente, ninguém passa fome, e que se trabalha
para comer.
Estabelecer a relação entre a necessidade de ter dinheiro para sobreviver na cidade,
e a capacidade de produzir seu próprio alimento na comunidade, ou a relação entre ter
saúde, apesar de ter uma vida com mais dificuldade financeira, é a forma como as
mulheres se posicionam diante da questão: como é viver na caatinga?

“Entende... Por que a mulher do campo tem mais saúde. É uma
vida mais sofrida! Mas tem mais saúde. E é uma diferença muito
grande da cidade grande para o campo. Por que lá tudo o que
você tem, tem que ser no dinheiro. E aqui a gente tem a nossa
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roça. O fato de que as mulheres vão buscar lenha na cabeça, para
cozinhar em seu fogão de lenha. Hoje nós temos um poço
artesiano... Mas antes, tinha que buscar água nos baldes, pote,
na cabeça... Carregava muito peso! Então, eu considero que a
partir de agora, as mulheres desse semiárido, vão viver mais! Por
que já teve muitos avanços. ” (M37: 46 anos; negra; professora;
jan. 2016)
M37 afirma que a mulher do campo tem mais saúde, apesar de ter uma vida mais
sofrida. Destaca que a vida na cidade é muito diferente do que no campo, e que na cidade
tudo tem que ser comprado com dinheiro. Diz que onde mora, tem a sua roça, e que as
mulheres transportam lenha na cabeça, para cozinhar em seu fogão a lenha. Destaca
também que a comunidade possui poços artesianos, e que antes também precisavam
buscar água nos baldes ou potes, transportados na cabeça, carregando muito peso. Chama
a atenção para os avanços que a comunidade está conquistando, o que permitirá às
mulheres do semiárido viverem ainda mais.
Em sua exposição, ao afirmar que a mulher do campo tem mais saúde do que a
mulher da cidade, apesar de mais sofrida, M37 parece querer ressaltar uma das qualidades
de se viver bem na comunidade, na zona rural, é o fato de não precisar ter sempre dinheiro
em mãos para suprir suas necessidades básicas, pois o trabalho na roça, lhes garantem o
acesso ao que precisam. Outra qualidade em viver na caatinga que M37 parece querer
ressaltar é o fato de ter a sua própria roça e ter liberdade, inclusive para sair para buscar
lenha, para cozinhar sem depender de dinheiro. Outros destaques dados por M37 são os
avanços que as comunidades estão tendo com a construção de poços artesianos na
comunidade, parecendo fazer entender de que essa situação faz com que as mulheres
tenham melhor qualidade de vida por não precisarem transportar sobre a cabeça baldes
ou potes com água, carregando muito peso. Para M37 esses avanços promoverão uma
vida ainda mais longeva das mulheres que vivem no semiárido.
Os posicionamentos de M11 e M37 sobre a vida na caatinga são similares, e
remete ao que Jodelet (2015, p. 62) propõe sobre a importância de investigar como as
representações são forjadas a partir dos saberes, os quais pertencem a contextos
específicos, havendo implicações históricas, identificação da pertença dos sujeitos e o
reconhecimento de sua prática. Nesse sentido, é basilar a compreeensão de que, mesmo
compartilhando as representações sobre a caatinga enquanto locus que promove dores,
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mas que também liberta, os saberes individuais de cada mulher, sua historicidade,
pertencimento e ações praticadas na caatinga, pertencem a cada sujeito, distintamente.
Ainda respondendo sobre o sentimento de viver na caatinga, M44 é enfática:
“Pra mim é muito bom, por que de tudo aqui, não depende de
quase nada. De tudo que a gente quer..., a caatinga aqui a gente
tem. Tudo que a gente quer..., aqui a gente consegue. Alimentos
para consumir..., tipo caju, "imbu"... Tudo que na cidade a gente
compra, aqui a gente tem de graça. Aqui a gente tem muitas
coisas. Gosto das frutas..., que aqui tem muita. Tem bastante
remédio pra medicina. Aqui tem muita alegria. Quando a gente
vai assim..., pra roça, a gente se diverte. Gosto dos animais..., a
gente sai..., e na caatinga a gente vê..., "olha que bichinho
bonitinho"!..., todos o que a gente vê, a gente fica em pé...,
diante..., depois vai embora... Aqui na caatinga agente tem
muitas coisas bonitas! Apesar que a gente não conhece de tudo...
Só aqui por perto..., por onde a gente anda..., mais próximo.
Quando a gente vai pra algum lugar..., tipo aqui pra cima..., pro
lado do Raso da Catarina..., aqui pra dentro..., tem as araras
ali..., tem muito lugar bonito... Não é todos pé de..., que a gente
vê que a gente diz... pode comer isso... Ói!..., pode comer isso...,
a fruta da caatinga! Aí a gente pega conhecimento.... Eu gosto de
muita coisa aqui da caatinga. ” (M44: 30 anos; negra; 8º ano do
EF; lavradora; jan. 2016)
Em sua fala M44 afirma que viver na caatinga é muito bom, por que ela tem tudo,
e não precisa de quase nada. Destaca que, quando quer alguma coisa, a caatinga oferece.
Que tudo o que se quer, se consegue, como por exemplo o alimento (caju, umbu etc.).
Afirma que na caatinga tem de graça aquilo que na cidade é preciso comprar. Afirma que
gosta das frutas que tem na caatinga, e que são muitas. Ressalta que na caatinga tem muito
remédio, que são as plantas medicinais. Outro fator que M37 destaca é a alegria que existe
na comunidade, e que quando vai para a roça, é muito divertido, pois tem muitos animais
pelo caminho. Afirma que quando vê os animais na caatinga, observa, admira e depois
segue caminho. Afirma que na caatinga tem muitas coisas bonitas, apesar de não conhecer
tudo. Fala que quando vai para o lado do Raso da Catarina, vê muitas araras, e que tem
lugares muito bonitos. Revela que é preciso ter cuidado com as frutas da caatinga, pois
nem todas podem ser ingeridas, e que é preciso perguntar se pode comer, pois assim passa
a conhecer mais a flora. Afirma gostar muito das coisas da caatinga.
O discurso de M44 parece querer afirmar que para viver na caatinga não é preciso
ter muita coisa para se ter de tudo, pois na sua “leitura” a caatinga precisa de pouco para
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oferecer muito a quem vive nela, inclusive o alimento. Ao destacar que na caatinga se
tem “gratuitamente” o que é preciso comprar na cidade, parece querer lembrar que na
caatinga há fartura, principalmente de frutas e de plantas medicinais. Afirmação essa que
contradiz ao que é descrito em livros didáticos de Ciências quando fazem referência à
Caatinga, e que é evidenciado nas falas de matos; Landim (2014) a partir da investigação
feita para verificar como os livros didáticos retratam o bioma caatinga:
Apesar de ser o bioma brasileiro menos estudado (LEAL et al., 2008),
observou-se que o meio acadêmico possui bastante informação quanto
às riquezas e problemas do bioma, valorizando e discutindo sua
preservação ambiental e desenvolvimento econômico. No entanto, há
pouca ênfase na divulgação dos resultados da pesquisa sobre a Caatinga
na mídia, (...) Somado a isso, é importante destacar que, em sua maioria,
as editoras priorizam os problemas ambientais das regiões sudeste e sul
do país (ARAÚJO; SOUSA, 2011), de modo que ambientes fora dessa
região são abordados superficialmente, ou mesmo esquecidos. (p. 149)

A riqueza do bioma é evidenciada quando, ao ressaltar a alegria que existe na
comunidade e de quando vão para a roça na caatinga, M44 parece querer revelar a
importância do brincar com e na natureza. Ao lembrar dos animais que vê pelo caminho,
parece querer chamar a atenção para a beleza dos animais quando afirma que os admira,
e do quanto aprendem com os animais ao observa-los. Ao afirmar que na caatinga existe
muita beleza, principalmente quando vai para a região do Raso da Catarina onde podem
avistar as araras e muitos lugares bonitos, também parece fazer questão de ressaltar que
ainda há muito para ser conhecido no seu lugar de pertença. Os saberes oriundos das
experiências e observação da natureza são revelados quando M44 destaca que é preciso
ter cuidado com as frutas da caatinga, pois nem todas são comestíveis, parecendo querer
destacar de que a partir da observação do ambiente que a cerca, e dos questionamentos
sobre o que não conhece, um novo saber vai se configurando.

5.2.12 “Quilombola na caatinga: miséria e tristeza. ” (Categoria 12)

Em contraste com o sentimento que as mulheres expressaram sobre o seu habitat,
quando falaram do seu lugar de pertencimento, ao serem questionadas sobre o que as
pessoas de fora, outsiders, pensam sobre as comunidades quilombolas que estão inseridas
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na caatinga, a grande maioria revelou ter a percepção de que a representação sobre como
elas vivem, é negativa. É nessa direção o posicionamento de M14:
“Eu penso assim... Acho que eles não dão muito valor a nós da
roça, não! Eles se acham mais..., acima de quem é da roça! Outro
dia eu passei... Olha ali mora no sítio... Fala assim... Mora lá no
sítio, na roça! É da roça! Aí ele acha que é melhor que da roça!
Sendo que eles não sabe que nós que mora na roça..., eu acho que
o ar..., o ambiente que a gente convive, é muito melhor..., é mais
livre..., livre de poluição..., de combustível... Assim..., por que na
cidade é mais fechado, né? Na roça não! Tem as árvores... Acho
um ambiente melhor.” (M14: 42 anos; parda; 1º ano do EM; jan.
2016)
Assim, M14 afirma que para ela as pessoas da cidade não dão muito valor às
pessoas da roça, que vivem na zona rural. Ela afirma que as pessoas da cidade se acham
superiores a quem vive na roça, apontando as pessoas na rua por não serem da cidade.
Para ela as pessoas da cidade desconhecem que na roça o ar é melhor, o ambiente de
convivência é muito melhor, e que as pessoas da roça são mais livres. Destaca que quem
vive na roça está livre da poluição dos combustíveis, pois na cidade tem pouca ventilação,
e na roça tem ventilação e muitas árvores. Ela acha que o ambiente da roça é melhor.
Em sua exposição, M14, ao afirmar que as pessoas da cidade não valorizam e se
sentem superiores em relação as pessoas que vivem na zona rural, parece revelar que se
sente discriminada ao perceber que é apontada por ser da “roça”. Ao mesmo tempo ao
justificar a forma como é tratada, considera que talvez as pessoas da cidade não tenham
conhecimento de que as pessoas da “roça” vivem em um ambiente menos poluído, mais
saudável, que a convivência na comunidade é melhor do que na cidade, e que as pessoas
da roça são mais livres, parecendo querer desculpar a forma de tratamento discriminada
que lhes dão por desconhecimento, por ignorarem que na “roça” não há muitos carros, e,
portanto, não há poluição causada pela queima de combustível. Ao fazer a observação de
que na cidade não há ventilação e que na roça tem ventilação e árvores, parece estar
comparando as principais diferenças que fazem com que ela considere que viver na roça
é melhor.
A representação que M29 acredita que as pessoas da cidades tem em relação aos
moradores das comunidades quilombolas da caatinga, é a de miserabilidade:
“Acho que pensam que a gente passa fome! Acho que sim. Pensa
que não tem dinheiro... O povo só quer ter dinheiro no bolso
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mesmo! E aqui é difícil! Se você não se virar..., não tem não
mesmo! Você tem que se virar com qualquer coisa. Aqui...
Coentro: nós vende para a prefeitura. Vai vender no Guloso...!
Você faz dinheiro... Aqui você tendo coragem você faz dinheiro
de tudo! Não é muito não! Não é de fartura não! Mas para ir
levando a vida...” (M29: 47 anos; mulata; 4º ano do EF;
lavradora; jan. 2016)
Em sua fala, M29 afirma que as pessoas da cidade pensam que na comunidade
todos passam fome por não terem dinheiro. Diz que o povo na cidade só pensar em ter
dinheiro no bolso, e que na comunidade é difícil, sendo necessário lutar muito para ter
dinheiro. Relata que na comunidade planta-se coentro e vende para a prefeitura, em outro
povoado próximo, para fazer dinheiro. M29 afirma que se tiver coragem, na roça, na
caatinga, se faz de dinheiro de tudo. Diz que não é muito dinheiro, mas é o suficiente para
viver.
M29 ao fazer a relação entre o que ela pensa sobre o que as pessoas da cidade
pensam em relação a viver na roça, em uma comunidade quilombola, na caatinga, parece
querer dizer que são tratados de forma preconceituosa por não possuírem “dinheiro no
bolso”, símbolo de quem é vitorioso na cidade, e por isso as pessoas que vivem na cidade
só pensam em ter dinheiro. Ao mesmo tempo que M29 afirma que na comunidade é difícil
ter alguém com dinheiro no bolso, e que para ter dinheiro é preciso trabalhar muito, ela
parece querer destacar a força do povo de sua comunidade, por terem que lutar muito,
fazendo qualquer coisa, inclusive vender hortaliças para a prefeitura ou em outro
povoado. Ao mesmo tempo, ao afirmar que na comunidade se “faz dinheiro de tudo”
quando se tem coragem para trabalhar, parece querer desfazer o olhar preconcebido que
as pessoas da cidade têm em relação a condição de vida que eles teem na comunidade.
Numa outra perspectiva, também negativa, M37 destaca a representação que ela
acredita estar ancorada no imaginário das pessoas da cidades em relação as pessoas que
vivem nas comunidades quilombolas, na caatinga:
“Eles pensam que comunidades quilombolas, é eles virem de lá,
e ajudar a comunidade quilombola! Mas não é! Por que os
quilombolas são os que moram aqui dentro do quilombo. Né? Aí
eles pensam a coisa diferenciada. Só que os quilombolas..., os
negros que moram aqui dentro, eles se sentem muito bem..., e
vivem muito melhor do que eles que vivem na cidade grande. A
paz! E hoje quem vive na cidade grande..., e tem muito
dinheiro!..., não tem paz. Acabou. E a pessoa quando não tem
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paz, não tem nada na vida. Para mim..., o que eles pensa..., que
nós viver aqui na caatinga, é como se fosse sofrimento. E não é!
A gente, só de sentir o cheiro da flor da caatinga, quando você
entra dentro de uma mata, no meio da natureza..., você se sente
tão bem..., que se você tiver algum problema de família..., e você
quando volta de lá da caatinga, você já volta com uma visão
diferenciada. O cheiro da caatinga..., tem muita mudança!
(risos)” (M37: 46 anos; negra; professora; jan. 2016)
M37 afirma que as pessoas da cidade pensam que quando vão para as
comunidades quilombolas devem ajudar. Ela afirma que não é isso que acontece, pois é
a população da comunidade quilombola que conhece o lugar, que moram na comunidade.
Afirma que os quilombolas, os negros que moram na comunidade, se sentem muito bem,
e que vivem muito melhor do que quem vive na cidade grande. Para M37 a razão disso
é a paz existente na comunidade, pois quem vive na cidade grande e que tem muito
dinheiro não tem paz, e quem não tem paz, não tem nada na vida. Ela acredita que as
pessoas da cidade pensam que existe muito sofrimento para quem vive no meio da
caatinga. Ela afirma que não há sofrimento, pois só o fato de poder sentir o cheiro da flor
da caatinga, quando se entra no meio da mata, no meio da natureza, a pessoa se sente
muito bem, ao ponto de que, se tiver um problema na família, ao voltar da caatinga, vem
com uma visão diferenciada do que está passando. Para M37 o cheiro da caatinga provoca
muitas mudanças.
Ao afirmar , em seu discurso que as pessoas da cidade pensam que a população
quilombola precisam de ajuda, parece enfatizar que há um equívoco no pré-julgamento
sobre as comunidades que vivem na caatinga, como se houvesse miséria e sofrimento. O
desconforto de M37 parece ficar mais evidente quando ela afirma que as pessoas da
cidade falam de algo que não conhecem, pois só eles que vivem em uma comunidade
quilombola na caatinga, é que conhecem o lugar, e, portanto, podem manifestar sua
opinião. Ao afirmar que os quilombolas, os negros que vivem na comunidade vivem
muito melhor que as pessoas que vivem na cidade grande por que tem paz em sua
comunidade, parece demonstrar que tem conhecimento da violência que assola as grandes
cidades brasileiras, e parece fazer questão de evidenciar que para a população quilombola,
ter paz é o que se pode ter de maior valor na vida, muito mais do que ter muito dinheiro.
Mais uma vez M37 parece lamentar que as pessoas da cidade grande acreditem que os
quilombolas que vivem na caatinga sofrem muito. Para ela é mais um grande equívoco,
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pois a caatinga provoca sensações muito prazerosas, como, por exemplo o cheiro da flor
da caatinga. Ela também afirma que o contato com a mata, com a natureza, com a
caatinga, causa um enorme bem-estar e tranquilidade nas pessoas, a ponto de promover
mudança na forma de ver/sentir os problemas que por ventura estejam passando. Com
essas palavras, M37 parece querer evidenciar a importância do contato do homem com a
natureza, ação essa que, na cidade grande, é cada vez menos realizada pela população.
Ao concluir sua fala afirmando que “o cheiro da caatinga..., tem muita mudança”, M37
parece demonstrar a sabedoria das pessoas que estão sensíveis para os benefícios que o
contato com a natureza pode promover nos seres humanos.
As percepções que as mulheres de Ciriquinha e Viração tem sobre as possíveis
representações que as pessoas que são citadinas possam ter sobre aquelas que vivem em
comunidades quilombolas, na caatinga, traduzem um sentimento de serem vítimas de
preconceito, e tratadas de forma discriminatória, o que pode ser caracterizado como
racismo institucional e/ou racismo ambiental, categorias essas que, segundo Moutinhoda-Costa (2011) tem as seguintes características:
No racismo institucional, o negro, o índio, o judeu, o cigano, os
retirantes, os boias-frias, os mendigos, os bêbados, os gigolôs,
homossexuais, a mulher (principalmente se negra, pobre e favelada) e
todos os grupos marginalizados (postos à margem da sociedade),
destituídos e enjeitados são ocultos ou abertamente discriminados, seja
na hora de conseguirem um emprego, terem acesso a serviço de saúde,
educação, justiça, moradia, terem participação política etc. (...) No
Brasil, o Racismo Ambiental diz respeito às injustiças sociais e
ambientais que recaem de forma desproporcional sobre etnias
vulnerabilizadas (HERCULANO; PACHECO, 2006, p. 25). E esse
racismo não está restrito apenas a práticas e ações que tenham tido
intenção racista, engloba as que igualmente causem impacto racial, não
importando a intenção que as originou. (pp. 106 e 112)

Pensar sobre possíveis representações racistas em relação às populações
quilombolas, bem como em relação ao bioma onde vivem, é procurar tornar visível a
indiferença e/ou preconceitos que a caatinga e os povos que nela vivem sofrem desde a
falta de interesse em divulgar por diversos meios (livros didáticos, revistas educacionais,
projetos etc.) as características únicas desse bioma que é invizibilizado pela sociedade e
governo brasileiros, e, do mesmo modo, conhecer e divulgar a importância das
comunidades quilombolas como detentoras de patrimônios material e imaterial
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fundamentais para a conservação da biodiversidade da caatinga e da convivência com o
semiárido.

5.2.13 “Sossego, luta e união: tríade que suscita prazer” (Categoria 13)

A 13ª e última categoria “Sossego, luta e união: tríade que suscita prazer” teve
origem a partir do fato de ter sido facultado às mulheres que falassem sobre suas
percepções sobre o nível de qualidade de vida que elas tem, tendo como base a tessitura
de vida que cada uma realiza em sua comunidade, no e com o bioma caatinga:
“Para mim aqui eu tenho uma vida maravilhosa. Uma vida boa
mesmo! Por que aqui é um lugar sossegado. Tranquilo. A gente
não pensa em nada ruim. Aqui não tem gente ruim para tá
atacando a gente. Nos lugares de fora, não é assim. Você às vezes
deita..., às vezes diz..., eu vou sair!..., mas não sabe se volta. E
aqui não é assim! Aqui, você vai para sua roça, chega na sua
casa, toma um banho, vai relaxar..., vai dormir sossegado, sem
se preocupar com nada. Aqui..., uma vida melhor!..., não existe
outra.” (M15: 45 anos; negra; 1º ano do EF; lavradora; jan. 2016)
Ao responder ao questionamento feito, M15 afirma ter uma vida maravilhosa na
comunidade onde vive, enfatizando que tem uma “vida boa mesmo”! Destaca que a
comunidade é um lugar sossegado, tranquilo, que não tem pensamentos ruins, e que na
comunidade não existem pessoas más para ataca-los. Para M15 na cidade não é assim,
pois ao sair, não sabe se vai voltar para casa. Descreve ainda que na comunidade as
pessoas saem, vão para a roça trabalhar, retorna para sua casa, toma um banho, vai relaxar
e dormir sossegado sem nenhuma preocupação. Para ela, uma vida melhor que essa, não
existe.
Em seu discurso ao afirmar que tem uma “vida boa mesmo”, M15 parece fazer
questão de enfatizar o prazer que tem em viver na comunidade, por ser um lugar
sossegado e tranquilo. Ao relatar que não tem pensamentos ruins e que na comunidade
não existem pessoas más que possas agredi-los, parece ter consciência de que há estreita
relação entre a violência existente na cidade, pensamentos ruins e ações que provocam
danos entre as pessoas. Ao afirmar que na cidade grande as pessoas saem de casa com
medo de que não possam voltar para casa, e ao comparar com a vida sossegada que as
pessoas da comunidade têm ao irem para o seu trabalho na roça e a certeza de terem um
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retorno tranquilo, M15 parece demonstrar, com ações concretas, o que diferencia a
qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade e dos que vivem na comunidade. Ao
afirmar que não existe vida melhor do o sossego, e a tranquiladade existentes na
comunidade, M15 parece querer deixar claro quais os valores que regem sua vida, no que
se refere ao seu bem-estar.
É possível perceber na fala de M37, de forma clara, o prazer de viver na
comunidade, de lutar para ajudar a comunidade crescer:
“A minha qualidade de vida aqui é levantar e ouvir o canto dos
pássaros. Isso faz muito bem. Dormir cedo, também! Muda muito
a qualidade de vida. E a gente percebe o quanto, as pessoas saem
daqui, depois volta pra trás, e fala que nunca mais quer voltar
para onde estava. E que o lugar de viver, é aqui no semiárido, na
caatinga. Isso nós temos visto muitos exemplos aqui, que já foram
e já voltaram. E o que nós pensamos aqui na nossa comunidade
quilombola, é resgatar essas pessoas que estão lá... Como se
fosse uma semente! E trazer todos prá cá, e ver que um dia essa
comunidade cada vez mais cresça. Antes, quando os jovens
terminava o ensino médio, não tinha trabalho..., aí ia para São
Paulo, para Aracaju, para Salvador! E hoje a gente já percebe
que tem uma coisa diferenciada, que eles estão terminando, e eles
estão tendo o sonho de ter uma faculdade aqui perto, de
estudarem, e ficarem por aqui mesmo. E aí, quando eu vejo
alguém da comunidade crescerem..., aí eu to crescendo junto!”
(M37: 46 anos; negra; professora; jan. 2016)
Em sua narrativa M37 afirma que a qualidade de vida que ela tem, é o fato de se
levantar e ouvir o canto dos pássaros, e que isso a faz sentir-se muito bem. Afirma também
que dormir cedo contribui para a qualidade de vida das pessoas. Relata que muitos
moradores já saíram da comunidade indo para a cidade, mas que retornaram afirmando
que nunca mais voltarão. Afirma que o melhor lugar para viver é na caatinga, e qua agora
estão lutando para “resgatar” as pessoas que foram para a cidade grande e querem voltar,
e não tem condição. Ela compara o resgate que estão fazendo com aqueles que foram para
a cidade e querem voltar, como se fosse o “resgate de uma semente”. M37 diz que estão
se esforçando para trazerem todos de volta, e assim a comunidade vai crescer ainda mais.
Ela lembra que antes os jovens concluíam os Ensino Médio e se dispersavam por várias
capitais (São Paulo, Salvador, Aracaju), mas que hoje os jovens estão tendo uma forma
de ver o mundo diferenciada, e que estão desejando permanecerem na sua comunidade, e

281

continuarem seus estudos, cursando uma faculdade por perto. M37 afirma que, quando
ver alguém da comunidade “crescer”, ela cresce junto.
Ao afirmar que ao acordar ouve o canto dos pássaros, e que isso a faz sentir-se
muito bem, M37 parece querer destacar a importância do estreitamento da relação entre
o homem e a natureza para que a sensação de bem-estar se faça presente. Outro aspecto
que M37 destaca é o fato de dormir cedo, e que isso, para ela, é um fator que melhora a
qualidade de vida das pessoas, parecendo demonstrar consciência das necessidades
biológicas para a reposição energética e, portanto, melhor qualidade nas atividades
fisiológicas. M37 destaca que muitas pessoas foram morar em outros lugares, mas estão
retornando para a comunidade, afirmando que não desejam voltar para onde estavam.
Com essa afirmação, M37 parece querer valorizar o modo de vida que todos têm na
comunidade, e por isso a comunidade está se esforçando para “resgatar as pessoas que
estão lá fora, como se fosse uma semente”. Portanto, M37 parece querer comparar a
importância da permanência das pessoas em seus locais de origem, com a existência das
árvores nativas da caatinga, pois ambas as “sementes” fortalecem seus lugares com suas
“raízes”. Para isso, M37 relata a forma como os jovens estão decidindo se enraizarem na
comunidade após completarem o Ensino Médio, dando continuidade a seus estudos,
fazendo faculdade em locais próximos. Nesse relato, M37 parece afirmar que já há na
comunidade uma consciência da importância de permanecerem em seus lugares de
origem, ao mesmo tempo em que procuram o aperfeiçoamento em relação ao
conhecimento formal, de modo que possam contribuir para a melhoria da qualidade de
vida na comunidade. Ao destacar que cresce junto com aqueles que buscam o crescimento
pessoal, M37 parece querer deixar em evidência que o sentimento de pertença dos saberes
e conhecimento que circulam na comunidade, é coletivo.
Outra categoria que caracteriza qualidade de vida, que é “voz” corrente entre as
mulheres, é a união que é cultivda, cotidianamente, nas comunidades Ciriquinha e
Viração:
“Ter qualidade de vida para mim é assim... Aquele que tem as
coisas dentro de casa... Não depender de ninguém. Eu, apesar de
que não ter quase nada aqui..., eu acho que eu tenho. Tudo que
nós precisa tem que lutar para conseguir, para a gente ter, e não
precisar de ninguém. Agora que tem castanha... Se você for
“panhar” um dia de castanha, aquilo que você ia pedir aos
outros, você já tem o dinheiro, e já dá para você comprar aquilo
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que você precisa. Aqui quase não tem desavença com ninguém. É
tudo unido. A gente vive tudo junto. Ajuda uns aos outros.” (M44:
30 anos; negra; 8º ano do EF; lavradora; jan.2016)
Em sem relato M44 afirma que ter qualidade de vida, para ela, é ter o que é
necessário em casa, e não depender de ninguém. Ela afirma que mesmo as pessoas ao
olhar para a casa dela, e pensar que ela não tem muita coisa, ela afirma ter o que precisa.
Destaca que tudo o que precisam é lutar para conseguir o que desejam, e não depender de
ninguém para conseguir. M44 afirma que está no tempo das castanhas, e que se a pessoa
apanhar castanha e vender, em um dia de castanha a pessoa já tem o dinheiro para comprar
o que precisa, sem precisar pedir nada a ninguém. Destaca o fato de que na comunidade
não há desavenças, e que todos são unidos, e se ajudam mutuamente.
Ao afirmar que ter qualidade de vida, para ela, é ter em casa o que precisa, e não
depender de ninguém, M44 parece querer evidenciar a sua necessidade de independência
e de autonomia, e que não precisa de muita coisa para viver bem. M44 ao dar exemplo
como a caatinga ajuda a quem quer trabalhar, revelando que está no “tempo das
castanhas”, e que um dia de trabalho, apanhando castanha, dará o dinheiro necessário para
comprar o que precisa, sem precisar pedir a outras pessoas, parece demonstrar a
importância de se conhecer o ambiente onde mora, e dele poder retirar o que é necessário
para viver, de forma autônoma. Ao destacar que na comunidade não há desavenças, que
há união e ajuda mútua, M44 parece querer evidenciar o quanto acha importante o
estreitamento das relações humanas, sem dependência, com solidariedade e
compartilhamento.
Para representar as categorias que emergiram das falas de M15, M37 e M44,
enquanto vozes que traduzem o sentimento das vinte e sete mulheres que foram
entrevistadas sobre suas percepções em relação a qualidade de vida que perpassa no
cotidiano das comunidades, buscou-se traduzi-la através da apropriação do “Nó de
Borromeu” (Figura 17), “de três elos, nó cuja principal característica é seu peculiar
enlaçamento entre os três registros. Caso um deles seja rompido, os outros dois ficam
soltos”. (COPPUS, 2013, p. 16).
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Figura 32 - Diagrama da tríade (S – sossego; L – luta; U – união) que representa a qualidade de
vida das mulheres (M) quilombolas de Ciriquinha e Viração. Fonte: Modelo construído pela
pesquisadora tomando como referência o “Nó Borromeu ” de Jacques Lacan (psicanalista francês,
1901 – 1981)

Considerando as falas das mulheres, e tomando como premissa o caráter de
permanente ligação entre os três elos do “nó borromeano”, um dos elos da representação
de qualidade de vida, S – sossego, considero como a permanete busca da paz, que o ser
humano almeja ao longo de toda a sua existência, mas que, na maioria das vezes não a
concretiza por não ser capaz do exercício da alteridade; o elo L – luta, se apresenta como
o símbolo da determinação humana, que visa conquistar a satisfação / realização de suas
necessidades e sonhos; por fim o elo U – união, se configura como a “liga” que possibilita
a expressividade do bem-estar circulante na comunidade.
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5.3 MULHERES QUILOMBOLAS NO E COM O BIOMA CAATINGA: (IM)
PERMANÊNCIA DO STATUS QUO COMUNITÁRIO

Todas as dificuldades enfrentadas pela mulher nos mais diferentes níveis da vida
societária, são vivenciadas com mais intensidade no Brasil pelas mulheres negras, como
vimos no Capítulo III. Esse contexto de luta e superação de dificuldades, também faz
parte do cotidiano das mulheres quilombolas sujeitos dessa pesquisa, evidenciado em seus
discursos oriundos dos questionamentos que foram feitos nos Grupos Focais - GFs,
realizados no período de imersão etnográfica da pesquisadora na comunidade em janeiro
de 2016.
Os GFs, em um total de quatro (4), foram organizados pensando na formação de
grupos de mulheres com idades aproximadas, de acordo com as idades das mulheres
participantes da pesquisa. Para tanto, definiu-se um período de doze anos (12) anos, um
pouco mais de uma década, entre a mulher mais nova e a mais velha de cada grupo,
ficando assim constituído cada grupo focal: GF01 (19 a 31 anos); GF02 (32 a 44 anos);
GF03 (45 a 57 anos); GF04 (58 a 74 anos). A definição de quais mulheres participariam
dos grupos focais ficou por conta de amostragem aleatória simples, na qual todas as
mulheres com idade que correspondia ao período em que sua idade se encaixava, tinha a
mesma chance de ser selecionada. Foram selecionadas doze (12) mulheres para cada
grupo, em um total de quarenta e oito (48) mulheres, entre o total de mulheres (58) que
se comprometeram com a participação na pesquisa ao responderem ao questionário biosocioambiental. Embora Morgan (1997) recomende a utilização de pessoas estranhas
entre si para compor o grupo, a experiência relatada nesta pesquisa contradiz essa
recomendação, por se tratar de uma pesquisa em comunidade tradicional, na qual o nível
de aproximação e parentesco são os elementos definidores de sua identidade. Por outro
lado, considerando o questionamento chave - Que lugares e posições ocupam as
representações sociais de mulheres que vivem nas comunidades quilombolas de
Ciriquinha e Viração (Jeremoabo, Bahia), no que se refere a qualidade de vida na
interrelação no/com o bioma caatinga? - que norteou essa investigação, nos pareceu ser
desejável a participação de pessoas que se conheciam com diferentes faixas etárias,
justamente para se verificar possíveis diferenças contrastantes de olhares, perspectivas e
outros pontos de vista entre os grupos pertencentes ás gerações constituintes dos GFs.
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É importante destacar que para Sá (1998) a TRS tem interesse na aplicação de
Grupo Focal por ser uma técnica que
[...] de certo modo simula as conversações espontâneas pelas quais as
representações são veiculadas na vida cotidiana. [...] Em que pese um
certo grau de artificialidade, os grupos focais podem fazer emergir uma
boa quantidade dos mesmos temas e argumentos que fariam parte de
uma conversação sobre o assunto no ambiente natural (p. 93).

A partir da construção do ambiente para o encontro nos GFs (Apêndice M Roteiros para a realização dos Grupos Focais I, II, III e IV) os diálogos calorosos
emergiram, sendo possível inferir que as mulheres sentem-se inquietas, mas
empoderadas, em meio as dificuldades enfrentadas na comunidade, como pode ser
identificado nas respostas recorrentes e que mais se aproximaram entre as que foram
dadas pelas mulheres, bem como as que divergiram das demais na Tabela 19.

5.3.1

Modus

operandi

na

relção

trabalho/capital

-

escola/saber/conhecimento: como pensam as mulheres quilombolas de
Ciriquinha e Viração partícipes dos GFs.

O modo de vida de um povo ou comunidade traduz suas tradições, cultura,
expressões rítmicas, expressões comunicativas, etc., desvelando toda a riqueza que
permeia nos entrelaços das diversas relações que são estabelecidas consigo, com o outro
e com o ambiente. Esse é um contexto que o pesquisador precisa, com prudência, estar
atento ao que Ornellas (2008, p. 83) designa como uma relação estabelecida e constituídaem “espaço fértil”, no qual, em uma entrevista, pesquisador e os sujeitos da pesquisa se
encontram, se (entre)olham e, nas perguntas feitas, é possível que expressem a existência
do “exercício da relação” que permitirá um à vontade e fluidez dos discursos, revelando
os desejos, sonhos, inquietudes mais íntimos.
No encontro provocado durante a realização dos GFs, foi possível verificar a
convergência de pensamento das mulheres no que se refere a importância da educação na
vida de cada uma delas, de sua família e da comunidade (Questões 1 e 3: O que a escola
e a educação significam na vida das pessoas de uma forma geral, e na vida de cada uma
de vocês?; O que vocês acham que a falta da escolarização causou de prejuízo, na vida de
vocês?, respectivamente.). (Tabela 19) Nessas duas questões foi possível verificar que há
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uma recorrência no discurso que permeia a mentalidade das mulheres de Ciriquinha e
Viração participantes do GF01 de que “o estudo é tudo, estudar é importante, sem estudo
não é nada”, grupo esse constituído das mulheres mais jovens que colaboraram com a
pesquisa, com idades entre 19 e 31 anos, e , por outro lado, observou-se uma aproximação
entre os quatro GFs no discurso em que afirmavam que a “educação começa em casa,
educação na escola”, além de enfatizarem que a escola permite o “aprender com o
filho”, e que se deve “aprender o que é bom”.
A visão de escola para essas mulheres vão de encontro ao que é veiculado através
da mídia, dos discursos dos gestores escolares, e até mesmo dos professores em sala de
aula, quando repetem várias vezes para os estudantes que eles precisam estudar, caso
contrário “não serão nada na vida”. A reprodução do discurso no qual a escola é lugar de
se “aprender a ser gente”, traduz o caráter domesticador que a escola se propõe no sistema
capitalista, no qual ao invés de ser um instrumento emancipatório, onde a relação ensinoaprendizagem deve promover o desenvolvimento da criticidade, sendo portanto uma
relação de poder (APPLE, 1989), é o locus no qual o mecanismo de perpetuação e
reprodução do sistema hegemônico, classista e capitalista, se efetiva.
Ao prefaciar o livro de István Mészáros (2008), Emir Sader destaca que
A natureza da educação – como tantas outras coisas essenciais nas
sociedades contemporâneas – está vinculada ao destino do trabalho. Um
sistema que se apoia na separação entre trabalho e capital, que requer a
disponibilidade de uma enorme massa de força de trabalho sem acesso
a meios para sua realização, necessita, ao mesmo tempo, sociliazar
valores que permitem a sua reprodução. Se no pré-capitalismo a
desigualdade era explícita e assumida como tal, no capitalismo – a
sociedade mais desigual de toda a história -, para que se aceite que
“todos são iguais diante da lei”, se faz necessário um sistema ideológico
que proclamen e inculque cotidianamente esses valores na mente das
pessoas. (2008, p. 15. In: MÉSZÁROS,2008).

Considerando as falas os argumentos das mulheres nas entrevistas (analisadas nos
sub-itens 5.2 a 5.2.13 desse Capítulo), nos quais foi evidenciado a relação de dependência
entre trabalho-escola / capital-educação formal que para elas constituem o meio para a
independência e liberdade econômica tão sonhadas.
“A educação hoje é o principal na vida do ser humano. Por que
a educação tem que ter um bom estudo, não só na escola, mas
também em casa, né? E é o principal, para ter um estudo, para
ter um diploma, para ter um emprego bom... Pra ter o seu futuro,
lá na frente, né?” (GF01)
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“Principalmente depois dos estudos, fazer um curso, né? Hoje em
dia, sem um curso, não adianta nem se formar. E quem é formado
e que não tem faculdade também, é difícil para conseguir
emprego.” (GF02)
Em suas análises, as mulheres corroboram com a premissa de que educação é
poder, sem se darem conta de que o poder emergido da educação é usado pelo grupo
social hegemônico, como emio de domínio e subalternidade. Sobre a relação educaçãopoder Apple (2012), em entrevista, afirmou que
(...) só é possível falar da(s) relação(ões) entre escolas e sociedade se
pensarmos as relações de subordinação e dominação que existem em
nossa sociedade. (...) Precisamos focar também nosso olhar nas
resistências, na vida e luta cotidiana das pessoas. E isso provoca, em
meu pensamento (e no de outras pessoas), duas questões principais:
primeiro como entendemos o poder em toda sua complexidade, uma
vez que a educação é uma relação de poder – o conhecimento de alguns
grupos é declarado oficial, e o de outros é declarado apenas como
“popular”, não importante; as políticas de alguns grupos são colocadas
em prática e a de outros nunca nem é comentada; alguns grupos
recebem respeito se tem dinheiro e poder, e vemos hoje professores
perderem o respeito e serem atacados em todo mundo. Então a primeira
questão é: quem tem poder e como esse poder é usado? A segunda
questão é tão importante quanto à primeira. Não basta apenas
entendermos o poder e como ele funciona na sociedade, mas também
entendermos como interromper os seus efeitos. (...) Parte da tarefa de
qualquer educador crítico é não apenas fazer a análise crítica, mas, atuar
como a voz das pessoas que foram silenciadas. (p. 176)

Ao analisar os discursos emergidos nos GFs, verificou-se duas falas que se
distanciam das falas recorrentes no que se refere a mesma questão “O que a escola e a
educação significam na vida das pessoas de uma forma geral, e na vida de cada uma?”
(Questão 01 da Tabela 19), a primeira sobre ter o “desejo de aprender”, e a segunda
chamando a atenção de que “na escola tem muita coisa errada”. Nos dois discurso é possível
relacionar com o pensamento de Aplle (2012) expresso acima, considerando que o desejo de
aprender é um caminho trilhado de forma consciente, possibilitando o empoderamento, e a
percepção da existência de mazelas no sistema educacional, é um possível caminho para se
buscar/encontrar respostas às questões propostas por Apple (Ibdem): identificação dos detentores
do poder, como esse poder é usado, e como retirar o poder das mãos dos opressores.

Analisando as respostas da Questão 04 “Você acha que a escola ou a falta dela,
facilita ou dificulta a educação dos filhos?”, é possível verificar a recorrência nas falas
das mulheres que reconhecem o impacto que o fato de não terem tido acesso ou não
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concluíram a educação formal provoca quando há necessidade de acompanhar as
atividades escolares dos filhos. Em seus discursos é possível perceber que, de alguma
forma, essa situação as deixam fragilizadas, por acreditarem que a falta do conhecimento
necessário para auxiliar seus filhos com as atividades escolares, podem prejudica-los,
reforçando o que já haviam deixado claro nas questãos anteriores, sobre a importância do
conhecimento para o seu empoderamento e de seus filhos.
Entretanto, não é possível deixar de mencionar que há também, no imaginário de
algumas mulheres, a necessidade de que os filhos de famílias que vivem na zona rual, que
sobrevivem da agricultura, a “lida na roça”, não possam ajuda-las. Ou seja, para essas
mulheres, é necessário que a escola considere e valorize a relação territorial ao definir sua
organicidade didático-pedagógica.
Os argumentos das mulheres a partir da Questão 05 “Vocês consideram que a
comunidade em que vocês vivem tem tudo o que vocês precisam para viver e conviver?”
evidenciam a importância que elas dão à educação formal, destando que para elas é
essencial que “alguns sonhos” sejam realizados, os quais estão atrelados a mais
oportunidades, à saúde e à educação, e que são evidenciados na fala de uma das mulheres:
“(...) queremos um polo (educativo) na comunidade; queremos faculdade perto”.

5.3.2

Ações bio-socioambientais que identificam as premissas referentes à
qualidade de vida definidas pelas mulheres das comunidade
quilombolas Ciriquinha e Viração no bioma caatinga.

A relação homem-natureza existente entre populações que vivem na zona rural
revela muito do que as populações que vivem na zona urbana estão perdendo: a
sensibilidade, a percepção de como o ambiente que está à sua volta, é definidor de sua
qualidade de vida. Para esses, de um modo geral, a qualidade de vida tem sua mensuração
pautada nos bens materiais que são adquiridos a partir do seu trabalho (moradia,
automóveis, aparelhos tecnológicos, poder de consumo etc.), sem uma preocupação com
o avanço de emissões antropogênicas de gases do efeito estufa (GEE) que o nível de
poluição que os milhares de automóveis provocam, bem como em relação às devastações
florestais provocadas por queimadas. Sobre essa questão Leal [et all] (2015) ressaltam
que
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O Brasil, apesar de não ter metas obrigatórias de redução de dióxido de
carbono (CO2), assumiu o compromisso voluntário de reduzir suas
emissões até o ano de 2020, sendo signatário de diversos acordos
multilaterais para o esforço global de mitigação dos GEE. Ao contrário
de outros países, cuja queima de combustíveis fósseis é a principal fonte
de GEE, as emissões brasileiras são originadas, principalmente, em
mudanças no uso da terra e florestas, com as queimadas e o
desmatamento liderando este processo (Brasil, 2009 ; Ministério da
Ciência e Tecnologia, 2010 ; da Silva & Gurgel, 2012). As políticas
adotadas não incluem restrições de emissões, mas ações alternativas
ligadas à ampliação e eficiência da oferta de fontes renováveis de
energia, pequenas hidroelétricas e biocombustíveis (Brasil, 2010). (p.
55)

As ações governamentais, portanto, no que se refere à redução da emissão de
dióxido de carbono (CO2), seja pelos uso automóveis ou pela prática de quimadas, são
tomadas na direção de continuar favorecendo às empresas transnacionais e/ou
multinacionais, permitindo-lhes a continuidade da produção industrial, assim como a
possibilidade de mudanças nas leis ambientais e/ou territoriais, favorecendo ao
agronegócio, permitindo a continuidade da devastação florestal, inclusive da caatinga,
para a criação de gado bovino (como é possível verificar na extensão territorial que
margeia a rodovia que liga os municípios de Paulo Afono a Jeremoabo); para o cultivo
da monocultura com semestes trangênicas (soja, milho etc.); e, de forma mais profunda,
para mudanças de artigos da Constituição de 1988 que trata da demarcação de terras
indígenas e tradicionais (quilombolas, fundo de pasto etc.).
Considerando que as comunidades tradicionais quilombolas fazem parte do
contexto em que ações político-ambientais determinam a maior ou menor dependência de
sua população em relação ao acesso a meios que podem definir/interferir no modus
operandi que caracterizam e/ou potencializam as tessituras de saberes cotidianos, foram
feitos alguns questionamentos nos GFs que tratam da relação comunidade-caatinga
(Questões 06, 07, 08 e 09 - Tabela 19), de modo a se ter acesso ao modo de pensar/sentir
das mulheres quilombolas partícipes dos GFs sobre suas relações com o ambiente que as
cercam, e como esse ambiente interfere no modo de vida de cada uma delas.
As respostas obtidas a partir das questões 06 “O que vocês consideram que aqui
na comunidade tem e que é muito bom?” e 07 “Vocês sabem que estão no meio da
caatinga! O que a caatinga oferece para vocês?”, é possível assegurar a íntima e
consciente relação dessas mulheres com o ambiente, a partir da recorrência de afirmações
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que a ligam, de forma indissociável, ao lidar com a terra (cultivar a roça), ao acesso aos
bens naturais e imateriais (água/chuva, plantas medicinais, frutas, cheiro da caatinga, paz,
sossego, liberdade etc.), como nas falas a seguir:
“Roça; água encanada; cisterna de produção e de consumo;
energia; paz; respeito; organização; amigos; união; festas;
tratar em as pessoas.”
“Leite de mangaba; Iodo caseiro feito de pau da caatinga;
Bandola; Pau de colher; Língua de tamanduá; Cheiro da
caatinga; o bafo da caatinga com chuva cheira; tá na roça
pegando uns pau pra feche de lenha..., sente um cheiro bom.;
passa embaixo de um pé de árvore, sente um cheiro... - Eita que
cheiro...!”
“Paz, sossego, tranquilidade; povo educado; povo bom; povo
amigueiro”.
As questões 06 e 07 promoveram e/ou reforçam a percepção da pesquisadora no
que se refere ao lugar que o ambiente / a caatinga ocupa na vida dessas mulheres. Assim
ao serem questionadas nos GFs “Como vocês veem a relação de vocês com o ambiente?
Vocês acham que tem cuidado..., ou não? Vocês acham que as pessoas gostam do
ambiente que circunda a comunidade ou não?” (Questão 08 ), elas revelam se sentirem
incomodadas com o desmatamento para o pasto, desmatamento esse feito por
proprietários de terras que são “vizinhos” das terras das comunidades quilombolas in foco
– Ciriquinha e Viração -, ou por alguns poucos moradores da comunidade que criam gado.
Outra peocupação recorrente manifestada no discurso das mulheres de Ciriquinha
e Viração participantes dos GFs é com o tratamento de lixo dado pela prefeitura de
Jeremoabo, que não faz a recolha periódica de lixo nas comunidades, fazendo com que a
sejam tomadas medidas que promovem a queima do lixo, para evitar a proliferação de
doenças, e, ao mesmo tempo, se arriscando a provocar um incêndio na vegetação em
volta, que por suas caracterísiticas fisiológicas e/ou pela falta de chuva, está seca, o que
pode facilitar sua combustão. A preocupação apresentada pelas mulheres quanto aos
cuidados com o lixo, e o risco de incêndios provocados pela queima do lixo produzido
pela comunidade, revela um nível de consciência ecológica, característico de populações
que valoriza e procura colocar em prática a relação homem-natureza de forma que se
estabeleça, segundo Carvalho (2004, p. 36) “uma relação de mútua interação e copertença, formando um único mundo”, na qual a interdependência é experienciada de
forma natural.
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5.3.3

Representações sobre qualidade de vida de mulheres que vivem nas

comunidades quilombolas Ciriquinha e Viração.

Investigar sobre as representações que um determinado grupo social tem sobre
qualidade de vida, é um grande desafio para o pesquisador, por se tratar de um conceito
em que a subjetividade de cada sujeito está implicada nos inúmeros fatores que estiverem
sendo analisados, tais como condição de moradia, concepção de paz e sossego, acesso a
alimentação com qualidade, acesso a água e saneamento básico etc., elementos esses que
segundo Gomes (2003, p.57) afirma devam ser apreendidos através da subjetividade
(desejos, necessidades, valores, expectativas, memória e emoções), podendo significar
um novo caminho para revelar a concepção de qualidade de vida das pessoas.
Nessa perspectiva, nos GFs realizados pela pesquisadora junto às mulheres sujeito
dessa investigação, questionamentos (Tabela 19) foram lançados de modo que se fizesse
emergir as representações sobre qualidade de vida, que cada mulher, a partir do contexto
onde está inserida, percebe, expressa e representa de acordo com suas noções de
felicidade e bem-estar nas diferentes relações estabelecidas com/na comunidade e com/o
bioma caatinga no qual sua comunidade está inserida.
Ao ser colocada a Questão 10. “Vocês acreditam que produzem o suficiente para
terem uma vida com qualidade? Ou está faltando alguma coisa?”, a recorrência de que
não falta nada para o sustento da família, foi confirmada na questão seguinte – Questão
11 “Vocês acham que tem uma alimentação saudável? Por que?”, obtendo como respostas
recorrentes entre os GFs, como podem ser vistos abaixo:
“Alimentação saudável, sem agrotóxico, natural; mandioca, o
feijão, a maracujá... tudo é sem veneno. Não tem agrotóxico! Vem
da roça.” (23 recorrências e / ou aproximações)
“Aprendendo a conviver com a seca: cisterna de produção,
cisterna de calçadão, cisterna de enxurrada, e cisterna de
consumo; ter o cuidado com os barreiros de trincheira; botar
correnteza de tanque, pra qualquer chuvinha que bater,
aproveitar a água.” (15 recorrências e/ou aproximações)
“... agente aprendeu o milho, a espiga do milho, e também
aproveita o pé do milho com a palha.” (10 recorrências e/ou
aproximações)
“...nós estamos aproveitando e fazendo o silo e guardando! E o
caroço da manga, que era jogado fora, estamos aproveitando
para fazer ração.”(10 recorrências e/ou aproximações)
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A recorrências e/ou aproximações apontadas indicam que as representações sobre
a qualidade de vida para as mulheres de Ciriquinha e Viração estão ancoradas na
possibilidade de produzirem um alimento saudável, o desenvolvimento da capacidade de
convivência com o semiárido, e o domínio de tecnologias biológicas para o melhor uso
dos bens naturais que constituem sua grande riqueza.
Considerando que a qualidade de vida está implicada com o desenvolvimento
humano e a invenção da tradição nos novos espaços redefinidos pela modernidade
(GOMES, 2003, p. 56), foram feitas provocações nos GFs, no senido de que as mulheres
resgatassem momentos que a memória guardou, e que para elas poderiam ser experiências
de vida que contribuíram ou controbuem para a efetivação de sua qualidade de vida. Nesse
sentido foi questionado: “Quando vocês eram crianças, quais as brincadeiras que mais
gostavam de fazer?” (Questão 12), tendo como pressuposto a importância de se resgatar
as vivências infantis que demarcaram a constituição do sujeito que se tornou adulto.
Além do acesso ao lúdico, à improvisação / criatividade que o brincar proporciona
é importante destacar a importância da Lei nº 11.645 / 2008, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, povos que
se destacam pela imensa capacidade do uso da criatividade e da ludicidade (brincadeiras,
danças, jogos) para a transmissão de saberes e a resolução de problemas cotidianos.
As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde
início, marcadas pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem,
esse primeiro e supremo instrumento que o homem forjou a fim de
poder comunicar, ensinar e comandar. [...] Por detrás de toda expressão
abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é um jogo de palavras.
Assim, ao dar expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um
mundo poético, ao lado do da natureza. (HUIZINGA, 2000, p. 70)

Assim, ao analisar as respostas das mulheres sobre as brincadeiras que mais
gostavam quando eram crianças, verfica-se algumas recorrências relacionadas ao aspecto
religioso (participação da festa da padroeira da comunidade, Santa Cecília); intimidade
com a natureza (subir/brincar em árvores); e expressão lúdica do cotidiano atráves da
música (samba de coco, zabumba).
Complementando as “provocações” utilizadas nos GFs, e para encerra-los foi feita
a última pergunta – Questão 13. “O que vocês entendem sobre qualidade de vida?” -,
obtendo como respostas a expressão de suas subjetividades (sentimentos, prazeres,
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medos, força, inquietações etc.) traduzidas na “ajuda dos amigos”, na possibilidade de
pertencer a “uma comunidade unida”, vivendo em irmandade; a afirmação de que “a vida
é boa”, que “não falta nada”, que possuem o que é “fundamental”, com a certeza de que
viver na comunidade “é melhor do que lá fora”; tendo a garantia de se viver em liberdade,
com sossego, sem sentir medo, onde “não se preocupa tanto com seus filhos como na
cidade”, com a certeza de que se vive em “um lugar livre”, com “mais espaço” para andar,
e com a “roça” para trabalhar.

Tabela 19 - Recorrências, aproximações e/ou distanciamentos entre os discursos das mulheres
quilombolas partícipes dos quatro Grupos Focais realizados em dezesseis de janeiro de 2016.
QUESTIONAMENTOS
FEITOS AOS GRUPOS:
GF01 (19 a 31 anos); GF02
(32 a 44 anos); GF03 (45 a
57 anos); GF04 (58 a 74
anos)

O que a escola e a
educação significam na
vida das pessoas de uma
forma geral, e na vida de
cada uma de vocês?

RECORRÊNCIAS
/APROXIMAÇÕES:

DISTANCIAMENTOS:

“Escola é importante, é
tudo
de
bom,
é
maravilhosa/ estudo bom,
estudo é tudo, estudar é
importante, sem estudo
não é nada” = 90x

“Desejo de aprender” = 1x

“Na escola tem muita coisa
errada” = 1x

“Aprender,
aprende,
aprendi,
aprendeu,
aprendizagem, aprender
com o filho, aprender o
que é bom” = 26x

“Educação começa em
casa, Educação na escola,
educar, educado” = 21x

Quais são as atividades
que vocês realizam hoje,
que foi aprendida na
escola?

“Higienização
dos
alimentos, lavar a alface”
= 4x

“Não sei ler”. = 1x

“Ser honesto na escola” =
1x
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“Rezar/ orar o Pai Nosso,
ler a Bíblia” = 8x

“Escrever, fazer/assinar o
nome” = 5x

O que vocês acham que a
falta da escolarização
causou de prejuízo, na
vida de vocês?

“...ele pegava o dinheiro
para comprar meus livros”.
= 1x

“Fazer amizade, brincar,
brincadeiras,
convivência” = 4x

“... botou professora dentro
de casa!...”= 1x

“Não escreve, sente falta
de escrever e ler, não
saber a pontuação, é
preciso
conhecer
e
respeitar os pontos...” =
19x

“...professora ia lá e fazia,
e dizia eu já fiz, pode ir
embora! ” = 1x

“Não consegue arranjar
emprego melhor, serviço
mais leve, não precisava
quebrar a cabeça para
conseguir as coisas...” =
4x

“Não consegue ajudar os
filhos com as tarefas da
escola” = 3x

“... o ano todo, a
professora fazendo o dever
dele”. = 1x

“... dá pra muita coisa boa!
Mas também dá pra muita
coisa ruim! ”= 1x

“...eu acho que é mais com
os pais. O convívio com os
pais...”= 1x

“Eu sigo o mesmo exemplo
de meus pais” = 1x

Você acha que a escola ou
a falta dela, facilita ou
dificulta a educação dos
filhos?

“Não
entende
as
atividades escolares dos
filhos; o que estudou hoje
é diferente; estão sendo
prejudicado através de
nós não saber...; se nós
soubesse, nós tava vendo;
tá fazendo o mal pra gente
ou pra eles mesmo, e nós
não sabe por que nós não
sabe ler;
acaba se
prejudicando por que nós
não aprendeu. ...; tinha
dever que eu ficava
perdida ; era diferente de

“Eu encontro a resposta e
mando ele fazer! Ele não
sabe ler! Sou eu que ensino
em casa”. = 1x

“...por que não pode agente
ter nossos filhos e morar no
campo, e não nos ajudar”.
= 1x
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quando eu estudava ; Os
deveres é diferente”. =
8x

Vocês consideram que a
comunidade em que vocês
vivem tem tudo o que
vocês precisam para viver
e conviver?

“Tem não!; Tem falta de
oportunidade para as
pessoas; Não! Tudo não!
Ainda
temos
alguns
sonhos. (risos; Uma coisa
que
tinha
melhorar
aqui..., assim..., pela
saúde; Falta aqui em
relação a saúde” = 5x

“O que vocês consideram
que aqui na comunidade
tem de bom aqui, e é
muito bom?”

“Roça; água encanada;
cisterna de produção e de
consumo; energia; paz;
respeito;
organização;
amigos; união; festas;
tratar em as pessoas.” =
20x

Vocês sabem que estão no
meio da caatinga! O que a
caatinga oferece para
vocês?

“Plantas medicinais: Flor
do cajueiro branco, para
infecção; Jatobá para
fazer xarope; Aroeira,
para infecção; Andu, a
folha, para dor de cabeça;
Graviola, para colesterol;
Jurema
preta
pra
infecção,
cicatrizante;
Pintimbá, diz que é bom
para o câncer; Mastruz,
pra dor de dente, pra
gases,
pra
verme;
Hortelã, pra dor de
ouvido;
Folha
de
abóbora, pra dor de
ouvido; Pau ferro; Batata
braba; Caju vermelho,
jurema preta, quixabeira,
aroeira, catingueira, pau
ferro, pau de colher, pau
d'arco...,;
Leite
de
mangaba; Iodo caseiro
feito de pau da caatinga;
Bandola; Pau de colher;

“Falta educação, também
precisa melhorar;
queremos um polo
(educativo) na comunidade;
queremos faculdade perto”.
= 3x
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Língua de tamanduá;
Cheiro da caatinga; o
bafo da caatinga com
chuva cheira; tá na roça
pegando uns pau pra
feche de lenha..., sente um
cheiro
bom.;
passa
embaixo de um pé de
árvore, sente um cheiro...
- Eita que cheiro...!” = 40
x

“Paz,
sossego,
tranquilidade;
povo
educado; povo bom; povo
amigueiro”. = 25x

“Frutas: Araçá, murici,
manga, goiaba, mangaba,
caju, graviola.” = 20x

“Criação: galinha, gado,
porco, ovos.” = 15x

“Verduras,
hortaliças,
leguminosas:
abóbora,
cenoura, cebola, feijão,
mandioca,
milho,
alface...” =14x

Como vocês veem a
relação de vocês com o
ambiente? Vocês acham
que tem cuidado..., ou
não? Vocês acham que as
pessoas gostam do
ambiente que circunda a
comunidade ou não?

“Desmatamento
para
pasto e criação de gado”
= 8x

Qual a produção
econômica da
comunidade?

“Plantação de: Feijão,
feijão
de
corda,
mandioca, milho, coentro,
alface, cebola, alho,
cenoura, couve, pimenta,
pimentão”. = 15x

“Lixo a céu aberto é
queimado” = 5x
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“Frutas:
Maracujá,
acerola, goiaba, umbu,
caju, murici, manga,
araçá, mangaba, banana,
castanha; Casa de mel,
mel; Sequilhos e beijus ;
Sabão caseiro”. = 15x

Vocês acreditam que
vocês produzem o
suficiente para terem uma
vida com qualidade? Ou
está faltando alguma
coisa?

“Não falta nada para a
família; dá para o
sustento.” = 25x

“Falta condição para
congelar polpa de caju;
comprar um freezer para
congelar as polpas de
caju.” = 9x

“O posto de saúde precisa
funcionar mais vezes na
semana.” = 7x

“Aumento do valor da
taxa da energia.” = 5x

“Precisa de creche;
faculdade próxima.” = 5x

“Falta a provação dos
projetos
que
a
comunidade tem.”= 4x

Vocês acham que vocês
tem uma alimentação
saudável? Por que?

“Alimentação saudável,
sem agrotóxico, natural;
mandioca, o feijão, a
maracujá... tudo é sem
veneno.
Não
tem
agrotóxico!
Vem
da
roça.” = 23x
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“Aprendendo a conviver
com a seca: cisterna de
produção, cisterna de
calçadão, cisterna de
enxurrada, e cisterna de
consumo; ter o cuidado
com os barreiros de
trincheira;
botar
correnteza de tanque, pra
qualquer chuvinha que
bater, aproveitar a água.”
= 15x

“... agente aprendeu o
milho, a espiga do milho,
e também aproveita o pé
do milho com a palha.” =
10x

“...nós
estamos
aproveitando e fazendo o
silo e guardando! E o
caroço da manga, que era
jogado fora, estamos
aproveitando para fazer
ração.” = 10

“A gente aproveita os
caju para fazer ração.’ =
8x

“Adubo que a gente usa; é
o estrume da vaca mesmo,
o estrume de galinha..., o
de bode!” = 7x

Quando
vocês
eram
crianças,
quais
as
brincadeiras que mais
gostavam de fazer?

“Festa de Sta. Cicília; Na
igreja. Participo do coral;
Na igreja. Participo do
coral; A gente vai na
missa.; Tem a novena.;
Tem as orações; vou para
a igreja. Canto. Louvo a
Deus” = 6x
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“Joguinho
aqui
no
sertão...,; gosto muito de
jogar bola ; brincar com
as crianças na escola: de
bola.” = 3x

“Zabumba; zabumbeiros;
reisado.” = 3x

“Brincar nas árvores;
Subir nas mangueiras.” =
2x
O samba de coco.; Samba
de roda = 2x

O que vocês entendem
sobre qualidade de vida?

“Tem a ajuda dos
amigos.; nós deve sempre
ajudar uma a outra; A
gente tem esse prazer de
ajudar.
É
uma
comunidade unida; Todo
mundo ajuda no um ao
outro..., é muito bom.; a
gente ajudar a todos sem
olhar a quem; Ser unido.
; A união entre todos.; A
união; Todos nós somos
irmão.; Todo mundo se
ajuda; for na casa de um
vizinho, você toma café, se
você quiser, vc dorme; é
servir uns aos outros; Se
precisar de uma farinha.”
= 14x
“Tenho tudo; Aqui a vida
é boa; Não falta nada. ; O
que é fundamental, a
gente tem aqui.; Eu acho
a qualidade de vida muito
importante, muito bonita;
É boa. ; eu me sinto feliz
em minha comunidade ;
Ter uma vida melhor?!
Aqui é melhor do que lá
fora.” = 8x

“Fazer a minha faculdade;
É diferente da cidade em
relação a educação..., a
escola.” = 2x

“Na cidade tem esse
negócio de droga! Aqui não
vê tanta coisa assim.” = 1x
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“A gente tem mais
sossego;
Vc não tem
medo de nada! É um
sossego.;
Vc não se
preocupa tanto com seus
filhos como na cidade.;
eu saí e deixei a porta
aberta,
e
estou
sossegada.; Se vc quiser
ficar relaxando em casa,
sem a obrigação de ter
que ir trabalhar, vc fica.;
saí e deixei a chave da
casa com a vizinha;
Sossegado.” = 7x
“Aqui é um lugar livre;
Aqui tem mais espaço; a
gente tem a roça pra ir;
muito espaço pra gente
andar!; gente tem a nossa
roça!”= 5x

Fonte: Tabela produzida pela pesquisadora a partir do quadro analítico dos GFs (Apêndice T).
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6

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES (IN) CONCLUSIVAS

“Se quer saber o final, preste atenção no começo."
Provérbio africano

O começo da minha trajetória investigativa que se encaminha para o seu final (por
ora!) teve como pano de fundo o imaginário infantil (entre 6 e 8 anos) que a caatinga
plasmou em minha alma, ao visitar meus avós paternos na Fazenda do Muncunum, no
sertão de Queimadas (município baiano que dista de Salvador cerca de 300km). Nesse
momento a memória me traz, de forma indelével, imagens de uma menina sentada na
garupa de um cavalo, com os olhos a saltarem pelas órbitas, ao ver tanta beleza a brotar
do solo enrijecido pelo calor do sol (mandacarus floridos ou frutificando; rochas
milenares, desenhando nos sulcos do terreno árido formas arredondadas e roliças; árvores
gigantes como as caraibeiras com flores da cor do sol ou da cor do entardecer); ao ver
asas coloridas (verde, azul, amarelo, vermelho...) esvoaçando sobre as árvores cujos
galhos retorcidos tinham a postura de verdadeiros “anjos protetores”; ao sentir o cheiro
que exalava da caatinga, nos fazendo ansiar pelo momento em que as gamelas estariam
cheias de umbus, cajus, mangabas etc., para o nosso deleite.
Foi com esse imaginário, guardado na memória de menina, somado ao desejo de
me aprofundar, através da visão de mundo de mulheres remanescentes de (ex)escravos
que se refugiaram na caatinga, na arqueologia do saber do povo africano, aqui
representado (minimamente) através de provérbios que delinearam a construção de cada
capítulo (“Ninguém testa a profundidade de um rio com ambos os pés”; “Quando as teias
de aranha se juntas, elas podem amarrar um leão”; “Um pouco de chuva todos a cada dia
encherá os rios até transbordarem”; “Pouco a pouco a lagarta consegue devorar ua folha
de uma árvore”; “Aquele que não sabe dançar irá dizer: as batidas dos tambores estão
ruins”; “Se quer saber o final, preste atenção no começo”; “Aquele que não cultiva seu
campo, morrerá de fome”), que o desejo de conhecer as representações e saberes de
mulheres quilombolas, suas tessituras de vida, e como iam trançando seus modos de ser
na caatinga, cotidianamente, foi sendo efetivado, e que agora começo a desenredar.
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A análise do discurso aplicada ao conteúdo emergido das entrevistas e grupos
focais, corroborados com os dados aflorados do questionário biosocioambiental aplicado,
me permitiram, enquanto bióloga e professora apreendente, rever conceitos e
desestruturar pré-conceitos, com o auxílio do referencial teórico que foi sendo construído,
delineando uma nova trajetória acadêmica, profissional e pessoal, na escrita dessa tese,
tendo como “pano de fundo” a representação pictórica magistralmente criada por Pablo
Picasso (Le Baiganade, 1957), na qual é possível observar representações universais do
real, simbólico e imaginário que a humanidade vem perpetuando em suas relações
biosocioambientais.
Das treze categorias construídas para a análise aqui realizada – Receptividade no
aprender e ensinar; Negro e branco fundam a comunidade; O prazer se presentifica na
comunidade; Falta e encanto: ambivalência que singulariza o sujeito; Pensar no outro
faz a diferença; Saúde e trabalho: sonhos esperados; Cuidar da casa e roçar: atos
cotidianos; Comida sem veneno sobre a mesa; Estudo promete um futuro promissor;
Remédio de pau: crença no saber tradicional; Vida na caatinga: dilema entre ser livre e
a dor da falta; Quilombolas na caatinga: miséria e tristeza; e Sossego, luta e união:
tríade que suscita prazer – foi possível amalgamá-las em três grupos que se articulam,
mas que também podem ser pensados distintamente, de modo a compreender os modos
de pensar, sentir e representar o mundo em que as mulheres se colocam, se presentificam.
São eles: “Formação escolar e trabalho”, “ Saúde e saber tradicional”, e “Sonho, liberdade
e sossego”.
No primeiro grupo, “Formação escolar e trabalho”, constituído por quatro
categorias (Receptividade no aprender e ensinar; Negro e branco fundam a comunidade;
Cuidar da casa e roçar: atos cotidianos; e Estudo promete um futuro promissor) que se
aproximam, os discursos trazidos pelas mulheres que mais se destacaram estavam
relacionados com a falta ou dificuldade de acesso à escola situação essa que, segundo as
mulheres, não lhes permitem acesso a um trabalho que lhes deem estabilidade e,
portanto, um salário fixo, mensal, permitido-lhes uma certa independência do trabalho na
roça, trabalho esse que é considerado muito duro, desgastante, apesar de essencial. A
relação formação escolar-trabalho representada pela maioria das mulheres em seus
discursos, como meio essencial para a independência financeira, revela uma certa
ingenuidade quando não consideram que na cidade, mesmo aqueles que possuem
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formação escolar, e que são pertencentes à população negra, pobre e moradores de
periferias enfrentam dificuldade de empregabilidade, seja por conta da concorrência
(muitos desempregados buscando a mesma vaga), seja por conta de especificidades
técnicas buscadas pelo empregador que a formação escolar básica na maioria das vezes
não oferece, seja por conta de mecanismos raciais discriminatórios vigentes (cor da pele,
traços faciais, textura do cabelo etc.).
Nos últimos dez anos a população negra brasileira foi beneficiária de um conjunto
de medidas voltadas para a inclusão racial que lhes permitiu maior acesso ao mercado de
trabalho. Entretanto, Augusto; Roselino; Ferro (2015, p. 124) na pesquisa desenvolvida
por eles, que teve como objetivo “analisar a inserção do negro no mercado de trabalho
nacional na história recente”, tendo como pano de fundo a questão racial brasileira, nos
trouxeram alguns dados que provocam a necessidade de se ter uma maior atenção e
reflexão quanto a permanência da desigualdade entre negros e brancos em nosso país.
Os resultados apresentados em nossa pesquisa, a partir das falas das mulheres que
tiveram a oportunidade de irem para a cidade grande (São Paulo), demonstram que as
mesmas enfrentaram grande dificuldade de encontrar emprego, e, quando conseguiam,
eram sub-empregos ou trabalho como domésticas. Esses resultados corroboram o que
outros pesquisadores vem alertando sobre os mecanismos de discriminação e manutenção
da desigualdade racial – acesso restrito à formação escolar e acadêmica para a população
negra; baixos salários; postos de trabalho em condições sub-humanas etc. - na sociedade
brasileira, perpetuando-os.
Assim, mesmo sem se darem conta de toda a complexidade que envolve a questão
do acesso ao trabalho qualificado e a possibilidade de passarem a ter um salário que tanto
desejam, as mulheres entrevistadas consideraram relevante a capacidade que os
moradores das comunidades de Ciriquinha e Viração possuem em superarem a falta de
emprego, trabalhando a terra, em suas “roças”, obtendo o alimento e/ou meios de
subsistência para si e para a família, acesso esse que os moradores das cidades, quando
desempregados, não possuem, ficando na dependência de ajuda social ou de familiares.
A representação que as mulheres quilombolas dessa pesquisa tem de que “com o
estudo o trabalho está garantido” há muito vem sendo alterada nas cidades de médio e
grande porte, já que os contratos de trabalho são os meios pelos quais a classe hegemônica
excluem os grupos de menor interesse ou limitam o acesso às condições mínimas de direitos
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trabalhistas ou de cidadania (condições de trabalho insalubres, jornada de trabalho acima das 8
horas, falta de equipamentos de segurança para o trabalho etc.).

Estando o conceito de trabalho em plena discussão político-social no Brasil e no
mundo, numa perspectiva de atendimento aos interesses hegemônicos, é essencial
continuar a repensar a concepção de formação escolar, que continua sendo utilizada como
reprodutora do modo de produção capitalista enquanto aparelho ideológico do Estado,
além de estar sendo utilizada como aparelho-fundamentalista-religioso, com a
possibilidade real de deixar de ser uma instituição laica, passando a atender aos interesses
dos defensores do “Programa da Escola sem Partido87” no qual é proibido discutir sobre
a política das relações entre classe, raça, gênero, xenofobia, homofobia, misogenia etc.,
e, do mesmo modo são proibidos a apresentação e discussão de conteúdos científicos
sobre a Teoria da Evolução, como estão assentes nos diversos PLs que estão tramitando
no Congresso Nacional88. Desse modo, representar a escola como lugar emancipatório,
que possibilita o acesso aos direitos dos cidadãos, às conquistas de equidade
socioeconîmica, como fazem as mulheres de Ciriquinha e Viração, é expressar de forma
contumaz o sucesso do discurso que perpassa na escola e nos meios de comunicação de
forma reacionária, garantido a reificação de um paradigma coercitivo, acrítico e
antidemocrático.
A possível falta de informação sobre a forma como os negros ainda são tratados
nas grandes cidades, traduzida no silêncio das mulheres que contribuíram com essa
pesquisa quando questionadas sobre as possíveis dificuldades enfrentadas pela população
brasileira afrodescendente nos mais diferentes espaços, apesar das mudanças importantes
relativas ao acesso à educação formal e o aumento no percentual da frequência de
estudantes pretos/pardos no ensino básico nos últimos anos, conforme dados do
MEC/Inep/DEEP (BRASIL, 2014, p. 29), fazem com que as mulheres, sujeitos dessa
pesquisa, não relacionem suas dificuldades de concluírem a educação formal, à
dificuldade de serem contratadas para executarem outras funções que não sejam serviços
domésticos, como elas mesmas relatam em seus discursos.

87

PL 867/2015, PL 7180/2014 , PL193/2016 - https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias//materia/125666
88
PL 2731/2015, PL 3236/2015, PL 3235/2015 que propõem a não diversidade nas escolas; PL 309/2011,
PL 943/2015, PL 8099/2014 que porpõe a não laicidade; MP 746/2016 reforma do Ensino Médio (já
aprovada) - http://www.camara.gov.br/ ; https://www25.senado.leg.br/
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O desejo de continuar estudando, desmonstrado tanto pelas mulheres mais jovens,
quanto pelas mulheres mais velhas em relação aos filhos, foi explicitado várias vezes aos
afirmarem que estão lutando para terem acesso a universidade, sem que em nenhum
momento, tanto nas entrevistas quanto nos grupos focais, tenham mencionado o direito
que a chamada Lei de Cotas - Lei Nº 12.711/201289 -, que dispõe sobre o ingresso nas
Universidades Federais e nas Instituições Federais de Ensino Técnico de nível médio, em
seu Art. 3º, lhes asseguram, bem como em universidades estaduais como é o caso da
Universidade do Estado da Bahia que, desde a Resolução N.º 196/2002, foi estabelecido
o sistema de quotas de acesso à universidade para a população afro-descendente.
Em seus discursos as mulheres afirmaram buscar meios para pagarem a faculdade,
sua ou para seus filhos, na crença de que o acesso ao ensino superior abriria, mais
facilmente, portas para o mercado de trabalho, e por isso buscavam as faculdades mais
próximas de sua comunidade (nos municípios de Jeremoabo e Novo Triunfo), faculdades
essas que são extensões ou núcleos de instituições superiores privadas com sede no
sudeste do país, mas que se encontram espalhadas pelo interior do país, principalmente
na região nordeste, e que, infelizmente, muitas delas integram a lista de faculdades
descredenciadas ou com baixo rendimento na avaliação do ENADE feita pelo MEC,
como aponta Real (2007, p. 169), em sua tese doutoral sobre “A qualidade revelada no
ensino superior: impactos da política de avaliação no Brasil”90.
O fato de Ciriquinha e Viração serem comunidades quilombolas “braiadas”
(expressão usual entre as mulheres, em virtude da união entre negros e brancos),
principalmente em Viração, observou-se que não foi colocado em discussão a
possibilidade de que os membros das famílias não-negras tenham tido mais oportunidade
de concluírem o Ensino Básico, mesmo que os dados emergidos do questionário biosocioambiental explicite que há uma diferença de 50% que favorece o grupo das mulheres
não-negras (40%), enquanto que apenas 20% das mulheres negras conseguiram concluir
o ensino básico.

89

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm Acesso:
25/02/2017.
90
REAL, Giselle Cristina Martins. A qualidade revelada no ensino superior: impactos da política de
avaliação no Brasil. Orientação Sandra Maria Zákia Lian Sousa. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo – USP, 2007.
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Apesar do universo trabalhado, comunidades quilombolas, possa ser considerado
uma pequena representatividade de como ocorre o acesso à formação escolar no Brasil
entre negros e não-negros, ainda assim, os dados revelam similaridades no que se refere
as dificuldades enfrentadas pela população negra para galgarem o mesmo patamar
formativo da população não-negra, cenário esse que revela a continuidade das injustiças
decorrentes do preconceito racial e da ideologia de que o negro é um ser inferior,
resultando em uma maioria da população negra ocupandando posições sociais inferiores,
condições de trabalho desqualificantes, e baixa remuneração, se comparadas com a
população branca.
Um outro aspecto que também nos remete à forma injusta e preconceituosa como
a população negra brasileira é tratada, é o uso do termo “braiado” que as mulheres
quilombolas, principalmente as não-negras utilizam para expressar a mistura entre negros
e não-negros na comunidade, fato esse que não poderia deixar de ser abordardo de forma
mais reflexiva. A expressão “braiado” usada como algo positivo por algumas mulheres
não-negras de Ciriquinha e Viração, traz em sua gênese a marca do racismo imposto por
uma hegemonia cultural branca e racista que no século XIX começou a ser idealizada e
implantada no Brasil, a partir da exigência inglesa para a libertação dos escravos, já que
considerava como nações dependentes aquelas que ainda mantinham a escravidão (rever
CAPÍTULO

III).

Ao

desconhecerem

a

origem

político-histórico-social

do

branqueamento, como a maioria da população brasileira, e da imposição das políticas
socioculturais e econômicas de branqueamento usadas desde a abolição, políticas essas
enraizadas na estrutura societária brasileira, as mulheres quilombolas não se dão conta de
que a expressão “braiado” reflete em sua origem a negação da cor de sua pel, por parte
da população negra que sofre com o racismo, acreditando que a partir da miscigenação e
do branqueamento da pele não será alvo de preconceito. Infelizmente as mulheres de
Ciriquinha e Viração, não percebem que os conceitos de miscigenação e pureza racial são
construções políticosociais da classe hegemônica, branca, utilizados para a manutenção
do status quo vigente há séculos: domínio e menosprezo da/pela população negra
brasileira.
Diante dos fatos apresentados é importante considerar a implantação em
comunidades quilombolas de um currículo escolar que, associado as histórias orais de
luta dos antepassados dos remanescentes de quilombos, possam apresentar os dados
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históricos que tratam de questões relevantes para a elaboração de uma visão crítica sobre
o modo como a população negra no Brasil tem enfrentado as políticas hegemônicas de
exterminação, exclusão, desvalorização e segregação racial, social, cultural, buscando
afirmar de forma positiva sua identidade étnica, de modo a terem acesso aos instrumentos
ideológicos e socioeconômicos de domínio utilizados contra a população negra e a partir
do acesso ao conhecimento de sua gênese seja possível o desenvolvimento de formas de
intervenção na realidade societária vigente.
Na continuidade de nossas considerações (in)conclusivas o segundo grupo “Saúde
e saber tradicional” a ser considerado é constituído pela aproximação do
conteúdo/discurso de quatro categorias (Falta e encanto: ambivalência que singulariza o
sujeito; Saúde e trabalho: sonhos esperados; Comida sem veneno sobre a mesa; e
Remédio de pau: crença do saber tradicional), nos quais as mulheres de Ciriquinha e
Viração expuseram seus anseios, preocupações, assim como os saberes (re)elaborados na
interrelação cotidiana entre si e com a caatinga.
A ambivalência91 de sentimentos que as mulheres revelaram em seus discursos
em relação ao bioma em que as comunidades quilombolas estão inseridas – a caatinga -,
expressa uma característica humana que revela uma relação do homem / da mulher com
as contigências do dia a dia com maior liberdade, sem convicções cristalizadas. Assim,
a ambivalência existente entre o sentimento de pertença à caatinga, onde o belo na maioria
das vezes se esconde nas “entranhas” do solo que “suspira” pelo frescor da chuva para
florir, no retorcir dos galhos que abrigam ninhos onde a vida viceja ou nos “paus” que
trazem o alento da cura etc., e o sentimento de finitude ao sentir o calor tórrido a
“queimar” tudo que estiver exposto ao sol da caatinga (pele, solo, árvores etc.), nas
súplicas feitas a Santa Cecília, padroeira das comunidades quilombolas de Ciriquinha e
Viração, rogando sua intervenção para que as bênçãos da chuva recaia sobre a região,
expressados nos discursos das mulheres investigadas, desafiam-nas, e ao mesmo tempo
fortalecem e estreitam os laços que as mantém “presas/livres” ao/no território de pertença,
unidas nos mesmos propósitos de superação e emancipação.

91

Ambivalência: “caráter daquilo que possui dois aspectos radicalmente diferentes, opostos até. Disposição
psíquica de um sujeito que experimenta ou manifesta simultaneamente dois sentimentos, duas atitudes
opostas em relação a um mesmo objeto, a uma mesma situação (p.ex: amor e ódio, desejo e temor,
afirmação e negação)”. (LAROUSSE).
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Nas orações feitas à padroeira e os pedidos feitos pelas mulheres vão também na
direção dos gestores municipais que definem o tempo e o modo como a saúde
institucionalizada chegará (ou não!) até as comunidades. Infelizmente as mulheres,
sujeitos dessa pesquisa, e suas famílias também são vítimas da indiferença do Estado no
que diz respeito ao acesso ao Sistema Único de Saúde – SUS, o que motiva reclamações
generalizadas: tanto no que se refere ao acesso ao profissinal da medicina que só vai ao
posto de saúde localizado em Viração a cada quinze dias, pois tem que atender a outras
comunidades quilombolas da região, como pelo fato de que no posto de saúde não é
disponibilizado nenhum tipo de medicamento, além do que a agente de saúde (moradora
da comunidade) não possui nenhum treinamento em relação a algum procedimento
médico de urgência (aplicação de injeção, curativos, aferição de pressão sanguínea etc.),
exigindo dos moradores que, quando necessário, procurem meios para se deslocarem para
as cidades mais próximas (Jeremoabo, Nova Triunfo).
Em situações que envolvam problemas de saúde que exijam deslocamentos para
hospital ou clínicas médicas ficou evidenciado nos discursos, bem como na observação
in loco, que as famílias que possuem transporte próprio (famílias não-negras) não
enfrentam grandes dificuldades, e quando necessário são acionadas para prestarem
socorro às famílias negras. O cenário apresentado, é semelhante ao que acontece nas
grandes cidades, no qual a população negra enfrenta maiores dificuldades para terem
acesso aos cuidados médicos disponibilizados, bem como, na maioria das vezes,
dependem de outros para se deslocarem.
Ao analisar o questionário aplicado que trata dos possíveis problemas de saúde
apresentados pelas cinquenta e oito (58) mulheres respondentes, verificou-se que os
problemas recorrentes apontados foram “dor de cabeça” (36,8%), seguido de “dor de
barriga / diarreia” (10,5%), o que retrata uma população que pode ser considerada como
saudável, fato esse que, segundo as mulheres, está relacionado ao acesso, manipulação e
uso dos “remédios de pau” que a caatinga oferece. A certeza de que a caatinga lhes garante
a sobrevivência, seja na lida da terra que lhes fornece o alimento com qualidade, sem o
uso de agrotóxicos (na roça e nos quintais produtivos) seja no acesso e manipulação de
plantas medicinais que a caatingas lhes oferecem (transmitidos oralmente entre gerações)
e que lhes garatem o cuidar da saúde individual e familiar, fazem com que as mulheres
reforcem o sentimento de pertença ao semiárido, e a tranquilidade de ter o domínio sobre
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os elementos que promovem a saúde (nutrição e combate às enfermidades mais simples)
da população de suas comunidades, as plantas medicinais e comestíveis.
É importante destacar que o uso de plantas medicinais deve ser feito com critério
e a partir do conhecimento científico já amplamente divulgado, conhecimento científico
esse que, inclusive, possibilitou a liberação por parte do Ministério da Saúde de uma lista
de plantas medicinais – RENISUS92 - que podem ser prescritas por médicos nas unidades
do Sistema Único de Saúde – SUS. Entretanto, nas falas das mulheres ao relatarem sobre
seus saberes no que diz respeito a manipulação e uso de plantas para o cuidado de sua
saúde e de seus familiares, em nenhum momento foi feito qualquer ressalva sobre os
cuidados que se deve ter ao usar as plantas citadas, o que nos faz inferir sobre a
necessidade de se colocar à disposição das comunidades quilombolas pesquisadas os
conhecimentos oriundos da fitoterapia/etnobotânica, sobre as plantas por elas citadas, de
modo que possam associar seus saberes sobre o uso de plantas medicianis ao
conhecimento cientificamente elaborado sobre os princípios bioquímicos das mesmas,
seus benefícios e critérios de utilização, e assim possam continuar a fazer uso das plantas
com mais propriedade e conhecimento, sem colocarem em risco sua saúde e a de seus
familiares.
Os sentimentos de pertença ao território em que as comunidades quilombolas
desta pesquisa estão inseridas, expressos em todas as falas das mulheres partícipes da
investigação, possivelmente são compartilhados pela maioria da população rural
brasileira, e desejados pela maioria da população que vive na periferia das grandes
cidades. Entretanto, não se pode deixar de discorrer sobre a possibilidade que as
comunidades quilombolas têm de perderem os direitos conquistados sobre seu território
cuja gênese se deu a partir da fuga de seus antepassados evadidos dos maus tratos sofridos
nas fazendas ou engenhos onde

eram escravizados (mesmo pós-abolição). A

possibilidade de perdas se apresenta no contexto político brasileiro atual, no qual os
grandes produtores rurais, fazendeiros, latifundiários, tem a segunda maior força política
no Congresso golpista93 (207 deputados e 32 senadores), denominada Bancada Ruralista,
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Disponível em: http://www.farmacia.pe.gov.br/sites/farmacia.saude.pe.gov.br/files/renisus_2010_0.pdf
Acesso em 14/02/2017.
93
Alcunha utilizada por parte da população brasileira direcionada aos congressitas (deputados federais e
senadores) que votaram a favor do impeachment da presidenta eleita em 2015, Dilma Rousseff, no dia
17/04/2016 na Câmara Federal e no dia 31/08/2016 no Senado Federal.
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que tem envidado esforços na elaboração de projetos de lei que ameaçam todas as
conquistas alcançadas pelas comunidades tradicionais quilombolas a partir do “Decreto
nº 4.887, de 20/11/2003, que regulamenta o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos”94. Entre esses projetos estão a Medida
Provisória chamada Desreforma agrária - MPV 759/2016, os Projetos de Lei: Desfunção
social do propriedade rural - PL 5288/2009, Monopólio das sementes - PL 827/2015, e
do uso de Agrotóxicos - PL 6299/2002 e PL 3200/201595.
Esse é um momento político de ultraje à nação brasileira, principalmente aos
trabalhadores (urbanos e rurais), que com os PLs acima estão na eminência da perda de
direitos constitucionais e de patrimônio (material e imaterial) com possibilidades remotas
de serem reconquistados. Esse é um cenário que, se concretizado, poderá colocar a
população

de comunidades tradicionais quilombolas, como Ciriquinha e Viração,

novamente na obscuridade, inviabilizando todos os sonhos e projetos por eles
acalentados, como por exemplo a recuperação de sementes crioulas, ampliação dos
quintais produtivos sem uso de agrotóxicos, ampliação dos dias de atendimento médico
no posto de saúde, acesso ao ensino superior etc., demarcando ainda mais o maior
retrocesso político-socioeconômico que o país já vivenciou.
O grupo de categorias (O prazer se presentifica na comunidade; Pensar no outro
faz a diferença; Vida na caatinga: o dilema de ser livre e a dor da falta; Quilombola na
caatinga: miséria e tristeza; Sossego, luta e união: tríade que suscita prazer)
denominados por mim como “Sonho, liberdade e sossego” completa os filamentos
indissociáveis e indeléveis que estão sendo tecidos nas (in)conclusões aqui apresentadas,
e que me conduzem ao rizoma que fundamenta a ancoragem das representações sobre
qualidade de vida a partir dos saberes e tessituras de vidas de mulheres quilombolas que
vivem embrenhadas na caatinga.

94

Brasil. Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão, 6. Territórios de povos e
comunidades tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral: alternativas para o
asseguramento de direitos socioambientais / 6. Câmara de Coordenação e Revisão; coordenação Maria
Luiza Grabner ; redação Eliane Simões, Débora Stucchi. – Brasília : MPF, 2014.
95
Fontes: Senado Federal - http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/127879 ;
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120996 ;
Câmara dos Deputados http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436112 ;
A Pública http://apublica.org/2016/02/truco-as-bancadas-da-camara/
;
Revista
Fórum
http://www.revistaforum.com.br/2017/01/19/40-ameacas-legislativas-aos/
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Ao responderem as questões que conduziram aos discursos que deram origem as
categorias trabalhadas, tanto nas entrevistas quanto nos grupos focais, as mulheres que,
em outras questões revelaram opiniões ambivalentes, como por exemplo sobre a escola,
sobre a caatinga, sobre o sistema de saúde municipal exemplicado no posto de saúde da
comunidade etc., expressaram um discurso indubitável sobre a importância e o prazer que
as relações humanas estabelecidas na comunidade lhes proporcionam. Aliadas a esses
sentimentos, as mulheres deixaram claro como essas relações proporcionam segurança
no que se refere ao fato de que não ficarão sozinhas em situações de aflição, como no
caso de doença; que podem sair para os afazeres cotidianos sem se preocuparem com a
segurança de seus filhos pois sabem que haverá muitos “olhos” a observarem o que as
crianças estão fazendo; que suas casas não precisam ter muros altos ou serem gradeadas
já que, deixar a porta sempre aberta, facilita a entrada dos parentes, amigos e vizinhos,
além de dar acesso mais facilmente a um possível socorro; bem como a certeza de que
haverá sempre um prato a mais em qualquer uma das moradias se, por ventura, faltar o
“pão de cada dia” em sua mesa.
No âmago das comunidades quilombolas – Ciriquinha e Viração -, as vozes das
mulheres envolvidas com a pesquisa, mesmo com o acesso à tecnologia do mundo
moderno através dos meios de comunicação (rádio e tv), e das redes sociais que a internet
mediatiza, e que algumas famílias das comunidades têm acesso, nos permitem afirmar
que a fragilidade dos laços humanos conforme Bauman96 nos alerta, na qual a
ambivalência das relações promove fragilidade e insegurança, parece não estar afetando
o tecido de conexão existente entre todos os membros que as compõem. A efetividade
dessa observação se dá quando de forma consciente e crítica as mulheres afirmam que a
representação veiculada entre as pessoas de fora da comunidade tem sobre a condição de
vida das populações quilombolas, segundo elas são representações negativas, por
considerarem que as comunidades quilombolas são lugares onde permeiam a dor e a
fome. Esse olhar lançado de fora, possivelmente vem contaminado dos mecanismos
perpetuadores da desigualdade racial fortemente entranhados na estrutura societária de
nosso país, desde a transição provocada pelo fim do sistema escravocrata, cuja herança

96

BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. – Editora Zahar, 2004.
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pesa sobre a população negra seja pelo estigma do preconceito em relação á cor da pele
preta ou parda, seja pelo estigma da condição socioeconômica fragilizada.
Uma outra visão preconcebida, veiculada nas representações desqualificantes
sobre a caatinga, inclusive em livros didáticos (como já foi visto!), é desconstruída pelas
mulheres de Ciriquinha e Viração, através dos olhares e sentidos que lançam e despertam
sobre / com o bioma que cerca e protege suas comunidades. Através de suas
representações – caatinga cheirosa, lugar que acalma e “aconselha”, berço de cura,
lugar onde os bichos encantam – é possível desenhar em nosso imaginário uma caatinga
que revela seus “mistérios” a quem tiver um olhar atento e aguçado na sua aparente
monocromia, quando no período de estiagem, descobrirá que em suas entranhas, de forma
latente, pulsa a vida em toda a sua magnitude de cores, formas, cheiros, e sabores. É nesse
momento que as mulheres, apesar de toda a falta que sentem quando a sazonalidade
(climática, colheita) característica da região lhes impõem, sentem-se preenchidas de
sentimentos e emoções que as libertam.
Buscando mais uma vez o nó borromeano, ousando traçar as linhas dos círculos a
mão livre (Figura 20) de forma a não caracterizar uma linearidade que a vida (biológica,
psicológica, sociológica, política...), em sua magnifíca complexidade não nos permite,
começo a me despedir, por ora, das tessituras que as mulheres quilombolas de Ciriquinha
e Viração vem dando aos saberes que transversam o cotidiano comunitário (R), aos
olhares que revelam dores e prazeres (S), e aos projetos que brotam de forma utópica
congregando desejos e energias (I).
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Figura 33 - Nó borromeu representando, numa perspectiva lacaniana, o entrelaçamento do real
(R), do simbólico (S) e do imaginário (I) das representações sobre qualidade de vida expressas
nos discursos de mulheres quilombolas das comunidades de Ciriquinha e Viração, Jeremoabo,
Bahia, Brasil (2017).

Nesse intinerário, o nó borromeano foi utilizado como estrutura que facilita o
entendimento das falas das mulheres quilombolas, enquanto sujeito que é faltante, e na
sua incompletude constituído do real, elo que não se pode simbolizar; do simbólico que é o
registro da fala; e do imaginário que reflete a imagem criada a partir das falas e silêncios, dos
ditos e não-ditos que preencheram todo o contexto investigado, as representações, saberes e
tessituras do modus vivendi das mulheres de Ciriquinha e Viração, na caatinga. Considerando,

portanto, o nó borromeano, é possível relacionar a partir das falas dessas mulheres, as
categorias identificadas e enlaçadas na figura acima as quais traduzem como real (R) a
busca do entendimento individual do que lhes faltam, dos significantes sobre bem-estar e
sobrevivência que as colocam diante da vida, direcionando-as; como simbólico (S) tudo
o que elas carregam a partir de suas histórias pessoais, a forma como interpretam o
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mundo, e manipulam elementos da natureza (plantas medicinais; sementes crioulas;
alimentos orgânicos) a partir de seus saberes; e como imaginário (I) os sentimentos,
emoções, sonhos, desejos que promovem a união e fortalece a luta pelo bem comum.
No entrelaçamento borromeano, toda a complexidade das vidas simples de
mulheres quilombolas se faz e refaz, cotidianamente, revelando uma forma de pensar, ver
e sentir o mundo, em muitos aspectos, de forma semelhante à maioria das mulheres, sejam
elas da cidade ou da zona rual, como por exemplo no que se refere aos cuidados e sonhos
em relação aos filhos e a família (acesso a educação formal, direito a um salário através
do trabalho, direito à assistência médica com qualidade etc.), e por outro lado, com
preocupações que são traduzidas em ações, que revelam um nível de consciência sobre a
essencialidade da relação homem-ambiente / homem-natureza que suas experiências de
vida cotidiana provocam / promovem e que, infelizmente, não é comum nos grandes
centros, como por exemplo o cultivo de alimentos livres de agrotóxicos, promoção de
resgate de sementes crioulas sem manipulação genética, convivência com o semiárido
etc.
A partir dos dados e discussões apresentados nesse estudo evidenciou-se a
importância de se buscar referenciais sobre novas formas de se pensar, sentir e estar no
mundo a partir das representações sobre qualidade de vida que mulheres quilombolas,
moradoras de duas comunidades embrenhadas na caatinga – Ciriquinha e Viração -,
revelaram: as diversas possibilidades de se ter um nível de qualidade de vida que se
diferencia daquele que é popularizado na mídia, qualidade de vida essa que pulsa no
imaginário

coletivo

e

perpassa

na

interface

entre

o

construto

identitário

(população/comunidade quilombola), os saberes tradicionais (acesso e formas de lidar
com natureza) e o lugar de pertencimento (caatinga cheirosa, que traz sossego e
liberdade), estruturas fundantes de suas existências, e que se presentificam no dia a dia,
em meio as contradições, ambivalências, sonhos, lutas, conquistas, união e liberdade.
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“Aquele que não cultiva seu campo, morrerá de fome.”
Provérbio Africano
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RESUMO
A investigação proposta nesse projeto originou-se a partir de inquietações da
pesquisadora no sentido de identificar / conhecer o que transversa a complexa estrutura
intelectual e subjetiva existentes na relação dos sujeitos da pesquisa consigo, com o outro
e com o ambiente (lugar de pertencimento existencial e territorial), quais sejam: a
elaboração dos saberes tradicional a partir da vivência / relação de mulheres quilombolas
no e com o bioma caatinga, e sua(s) concepção (ões) de qualidade de vida constituinte do
imaginário coletivo das comunidades negras rurais / remanescentes de quilombos
(Siriquinha e Viração) envolvidos, “traduzidas” nas vozes/vivências de mulheres
moradoras dessas comunidades. O percurso investigativo ocorrerá com o uso de recursos
metodológicos que fazem a interface com a abordagem da pesquisa qualitativa, tendo
como métodos fundantes a abordagem da etnociência que estuda o papel da Natureza no
sistema de crenças e de adaptação do homem a determinados ambientes; a aplicação de
um questionário semi-estruturado, realização de entrevistas semi-estruturadas com 25%
das mulheres sujeitos da pesquisa; realização de três grupos focais (mulheres mais velhas,
mulheres adultas, mulheres jovens) enquanto método que nos permite inferir no sentido
oculto das expressões linguísticas e culturais dos envolvidos, nas representações
ideológicas, nos valores e afetos vinculados ao tema investigado; análise / reflexão dos
construtos identificados através da Análise do Discurso (AD) e da Teoria das
Representações Sociais (TRS), que considera os processos e condições por meio dos
quais se produz a linguagem (AD) e que possibilita a apreensão de aspectos sutis da
racionalidade humana, das relações sociais que, na maioria das vezes, são comunicados
pela linguagem (TRS).
Palavras-chaves:

Mulher

quilombola;

Representação social, Qualidade de vida.

Saber

tradicional,

Sustentabilidade.
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1 INTRODUÇÃO

A Caatinga, bioma único no planeta, mas “invisível” aos olhos da sociedade
brasileira, bem como homens e mulheres descendentes de escravos, fugindo dos
“senhores de engenhos” encontram-se, há cerca de dois séculos, no interior do Município
de Jeremoabo – Bahia, numa relação de pertencimento na qual estão estruturadas
comunidades negras rurais.
A “proteção” do ambiente “inóspito” da Caatinga (aridez do solo, escassez de
água, índice pluviométrico muito baixo, vegetação espinhosa e animais noturnos em sua
maioria) permitiu às famílias fugitivas, descendentes de escravos da região de
Pernambuco, organizarem-se e viverem em comunidades, retirando do bioma os recursos
necessários para a manutenção da vida das mesmas, complementando aquilo que a
agricultura familiar não lhes permite. Entretanto, os anos passaram-se e a invisibilidade
do bioma que os acolheu/protegeu, reforçou a invisibilidade étnica-cultural-social dessas
famílias que se auto-reconhecem como quilombolas, perante a sociedade Jeremoabense.
Assim como essas famílias, a existência de mais de duas mil comunidades
quilombolas em todo o país levou o Governo brasileiro a promulgar a Lei nº 4.887, de 20
de Novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos. De acordo com os critérios definidos
nessa lei, uma comunidade quilombola pode conquistar o reconhecimento oficial e o
título de propriedade de suas terras, nas quais podem viver uma ou mais comunidades
quilombolas. Segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial SEPPIR (2012), a estimativa é que ajam 214 mil famílias e 1,17 milhão de quilombolas
em todo o Brasil.
Fazendo parte dessa estatística, vinte e duas comunidades negras rurais, que se
auto-definem comunidades remanescentes de quilombos a partir da relação com a terra,
nível de parentesco, pertencimento territorial, a ancestralidade, as tradições e práticas
culturais próprias, estão presentes no entorno da Ecoregião da Estação Ecológica do Raso
da Catarina, município de Jeremoabo, Estado da Bahia.
Nessas comunidades, historicamente, a mulher tem tido uma participação
marcante, na luta contra os fenômenos naturais (alagamentos, geadas, estiagem ou seca
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etc), sustentando socioambientalmente a vida e a cultura da biodiversidade dos diversos
biomas onde estão inseridas em todas as regiões do país, e, especificamente no Semiárido/nordeste brasileiro. Essas mulheres enfrentam o modelo concentrador de terras,
águas e demais recursos naturais, impostas e retro alimentadas pelas políticas voltadas
para o fortalecimento e a reprodução de uma economia oligárquica, patriarcal capitalista
que ainda resiste no sertão nordestino, apesar da implantação do Programa Bolsa Família
pelo governo federal brasileiro. Na Caatinga, bioma que se insere na zona semiárida, as
mulheres são pilares da estrutura familiar, participando também das ações que envolvem
a agricultura familiar (subsistência), além de guardiãs dos recursos da biodiversidade da
região, utilizando-os em seu cotidiano enquanto alimento, medicamento, manifestação
cultural e em rituais religiosos.
Nesse contexto, e considerando a escassez de informação e da vulnerabilidade que
as comunidades quilombolas estão sujeitas, bem como o bioma caatinga onde estão
inseridas no nordeste brasileiro, considerando também o não reconhecimento da própria
identidade étnico-cultural por parte da maioria da população dessas comunidades,
enquanto elemento significativo que retroalimenta a condição de invisibilidade em que as
comunidades negras rurais vivem, pretende-se realizar o estudo em três comunidades –
Casinhas, Viração e Caboclo -, localizadas no entorno do Raso da Catarina, na perpsectiva
de escuta das concepções de qualidade de vida das mulheres quilombolas, tomando como
parâmetro principal a relação existente entre essas comunidades e o bioma a partir dos
saberes tradicionais e dos pressupostos teóricos-científicos da Educação, especificamente
aqueles que fundamentam a Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável,
numa perspectiva etnoecológica.
Metodologicamente serão realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais, e
três encontros coletivos a partir dos pressupostos da técnica de Grupo Focal, tomando
como base teórica metodológica fundamental o construto das Representações Sociais,
objetivando identificar quais são as concepções sobre qualidade de vida inserida na
prática cotidiana a partir dos “saberes” de mulheres enquanto sujeitos que sustentam as
relações entre as populações e o bioma / meio ambiente, identificando como esses sujeitos
contribuem para a estruturação contínua da identidade, no seu locus de pertencimento.
Pretende-se, portanto, responder à questão que norteia toda a investigação, sobre
a qualidade de vida bio-sócioambiental que transita no imaginário coletivo a ser
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explicitado através das concepções das mulheres (donas de casa) das comunidades negras
rurais estudadas estarem intimamente relacionadas com a manifestação identitária dessas
mulheres e seus “saberes” na interrelação com e no bioma caatinga.
Considerando esses elementos tem-se como hipótese central da pesquisa de que o
conceito de qualidade de vida não é valorizado em comunidades tradicionais rurais,
especificamente comunidades quilombolas, por se tratar de um conceito que está
intimamente relacionado com a zona urbana e com as condições socioambientais ligadas
ao conceito do sistema econômico vigente; e como hipótese complementar a existência
de diferenças favoráveis às mulheres de pele clara que vivem nas Comunidades
Quilombolas de Siriquinha e Viração no que se refere à condição de vida.

2 AONDE QUERO CHEGAR… (OBJETIVOS)

A confirmação ou não das hipóteses elaboradas será feita a parte dos resultados
concernentes ao alcance (ou não) dos objetivos propostos.
Lugar de assente… (Objetivo Geral)
Apreender as representações sociais sobre qualidade de vida existentes no
imaginário coletivo da comunidade quilombola de Siriquinha e Viração, Jeremoabo,
Bahia, Brasil, a partir da escuta de mulheres, na interface entre o saber tradicional, o
constructo identitário e seu lugar de pertencimento, na interrelação no e com o bioma
caatinga.
Lugares de passagem… (Objetivos Específicos)
i) Investigar o (s) critério (s) de seleção usado (s) pelas mulheres no uso de alimentos e remédios
(plantas e animais) da caatinga utilizados em seu cotidiano.
ii) Constatar se a caatinga é vista/sentida como lugar sustentável e de pertencimento pelas
mulheres.
iii) Relacionar identidade e territorialidade enquanto elementos fundamentais para a elaboração
do constructo bio-sócioambiental das mulheres no/com o bioma caatinga.
iv) Conhecer as representações sociais sobre qualidade de vida que constitui o imaginário coletivo
da comunidade, através da escuta feminina.
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3 PASSOS INICIAIS. PERCURSO TEÓRICO.

A história da constituição societária brasileira está estruturada em bases
escravagista, a partir da colonização europeia (português e espanhóis), iniciando com a
tentativa frustrada de escravização da população nativa, os indígenas, e se consolidando
com o tráfico de africanos, num período que durou mais de trezentos anos, entre os
séculos XVI e XIX, definindo o modo de produção da época, e repercutindo até os dias
atuais nas relações socioeconômicas estabelecidas. Para Maestri (1993, p.19),

Foi no Brasil que a escravidão colonial alcançou o seu mais alto nível
de desenvolvimento. Na América, fomos uma das primeiras nações a
conhecer o escravismo e a última a aboli-lo. Dois terços de nosso
passado transcorreram sob o marco da instituição negreira. O Brasil foi
a nação americana que importou o maior número de africanos
escravizados. Nossa economia escravista produziu a mais rica gama de
mercadorias coloniais com a mão-de-obra servil: pau-brasil, açúcar,
arroz, café, ouro, fumo, charque, etc. Praticamente não houve região do
território nacional que não tenha sido tocada pela escravidão. Os negros
feitorizados foram empregados em infindáveis tarefas e trabalhos,
urbanos e rurais.

Entretanto, a não aceitação por parte dos negros da condição escrava e do desgaste
da condição de trabalho no qual estavam submetidos, estimularam a elaboração de “meios
de resistência servil à escravidão, destacando-se o desamor ao trabalho, o suicídio, o
justiçamento e a fuga.” (MAESTRI, 1993, p.57)
Dentre os meios de resistência elaborados pelos negros insatisfeitos, a fuga foi a
mais significativa, tendo como consequência a organização de núcleos fortificados no
sertão que desafiavam as autoridades locais. “Esses núcleos eram formados por pequenas
unidades, os mocambos, que no conjunto, formavam os quilombos. Os moradores dos
quilombos eram conhecidos como quilombolas. Eles se dedicavam ao trabalho agrícola e
chegavam a estabelecer relações comerciais com os povoados vizinhos.” (MARTINS &
NISHIJIMA, 2010, p. 61).
O conhecimento que os negros possuíam em relação a natureza que o cercava,
aprendizado resultante da interrelação com os índios, além das fugas constantes, permitiu
que buscassem lugares remotos, de difícil acesso (serras, florestas, rios, pântanos,
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mangues etc.), na tentativa de conquistarem em definitivo a tão sonhada liberdade. Nesses
lugares, eram construídos os quilombos, que Maestri, 1993, p.66, assim os descreve:
O quilombo - comunidade de escravos fugidos estabelecidos em um
ermo qualquer- foi a mais segura maneira de um negro libertar-se da
escravidão. Sob diversos nomes, temos registros de comunidades como
estas em quase todas as regiões que conheceram a escravidão colonial.

Apesar das características específicas (físicas, culturais e históricas) que definem
comunidades negras rurais, dentro de critérios que as caracterizam como remanescente
de Quilombos é importante observar a ausência de inúmeras comunidades existentes na
Bacia do São Francisco cadastradas e reconhecidas, oficialmente, enquanto Comunidades
Quilombolas (MARQUES, 2006; p. 141). Dentre elas, é possível exemplificar
comunidades da região do Pilão Arcado, Serra da Guia e Jeremoabo.
Para os órgãos públicos, deve ser a própria comunidade a reconhecer-se ela
mesma Quilombola ou não, caso se reconheça de ancestralidade africana ou afrobrasileira, o que é sustentado oficialmente, a partir do Decreto nº 4.887, de 20 de
Novembro de 2003, em seu Artigo 2º, que diz:
A definição e reconhecimento de comunidades remanescentes de
quilombos são construídos segundo critérios de auto-identificação das
próprias comunidades, onde se levam em conta a trajetória histórica e
as relações territoriais desses grupos étnicos de forte ancestralidade
negra.

Diante da realidade acerca dessas comunidades negras rurais e da região ondes
estão inseridas – Semiárido nordestino / bioma caatinga -, há necessidade de ampliar os
estudos sobre território e identidade, a relação dos humanos e o ambiente em que vivem,
de modo a conhecer os elementos estruturantes dessa relação, tomando como base nos
princípios que norteiam a Educação Ambiental (EA) e o Desenvolvimento Local e
Sustentável, áreas do conhecimento que permeia a Etnoecologia, que tem como premissa
a “sabedoria tradicional, que é o verdadeiro núcleo intelectual e prático por meio do qual
essas sociedades se apropriam da natureza, mantê3n-se e reproduzem-se ao longo da
história” (TOLEDO & BARRERA-BASSOLS, 2009; p. 40).
Outro aspecto que constitui o construto identitário de uma população estabelecese nas relações sociais, dentro e fora de um determinado grupo. Nesse aspecto Silva e
Sato (2010; p. 266), argumentam que
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as identidades, de acordo com Castells (1999, p. 22-25), ocorrem em
meio a um processo de construção de significados, tendo como base a
experiência de um determinado povo. Segundo esse autor, do ponto de
vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída; muitas vezes,
a construção da identidade ocorre em um contexto marcado por relações
de poder, por exemplo, uma “identidade de resistência” que se
caracteriza pela mobilização de protagonistas “[...] que se encontram
em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica
da dominação, construindo assim trincheiras de resistência e
sobrevivência”. Na luta pela defesa de seus territórios e identidades,
esses grupos foram reforçando o limite de “[...] resistência coletiva
diante de uma opressão que, do contrário, não seria suportável”.

Nesse sentido, uma visão integradora das realidades bio-socioambientais e
históricas, revelam-se, de forma indispensável na compreensão dos fenômenos que
definem a concepção do nível de qualidade de vida de uma coletividade. Assim, o
crescimento da compreensão dessa interligação, amplia as “possibilidades de
conhecimento e de educação em ambiente, desipotecados ambos tanto da ideia de estado
ideal da natureza, como de um ideal natural do ser (humano, entre outros) ou de um
ideal de saber” (LENCASTRE, 2006, p.30.).
A ausência de políticas públicas que dêem suporte às populações que vivem em
zonas rurais têm provocado a “perda dos mecanismos e estratégias tradicionais de
subsistência das comunidades negras rurais, bem como sua capacidade reguladora da
pobreza, que manifesta de forma complexa e multidimensional, suas raízes históricas”
(FURTADO, 2003; p. 8). Nesse cenário “a exclusão ancorada num imaginário que fixa a
pobreza como marca de inferioridade, revelando ainda o peso do passado escravista que
reproduz diferenças e desigualdades. Comunidades negras inferiorizadas, que têm o dever
da obediência, merecedora de assistência e proteção, mas não de direitos” (JARA, 2001;
p. 3), sofrem com maior intensidade as consequências da irresponsabilidade políticosocial dos governantes e da invisibilidade social que a pobreza determina.

Essa realidade foi favorecida por uma história carregada de práticas
discriminatórias, projetos assistencialistas, com seus impactos de
subalternidade e dependência, criando uma pluralidade de centros
locais de dominação. Ela é preocupante mas tende a ser modificada à
medida que as comunidades vão tomando consciência de sua situação,
redescobrem o valor da sua identidade cultural e de seus direitos e vão
se constituindo como sujeitos. (FURTADO, 2003; p. 8).
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A mulher das comunidades negras rurais, nesse contexto de miséria e
invisibilidade tem papel determinante apesar de triplamente colocada em condição de
inferioridade, seja pela condição socioeconômica (pobreza), seja pela cor (negritude) de
sua pele, seja pela definição de gênero (mulher). Historicamente não tem sido
contemplada nas narrativas que a coloque em situação de relevância em relação aos fatos
que determinaram a estrutura civilizacional brasileira hora existente. Desde as ações /
movimentos anti-escravidão na África (história de Aquatune97) passando pela luta
libertária da República dos Palmares (história de Dandara98), e de todas as “Marias” ...

… que na luta cotidiana em suas comunidades, são responsáveis pela
escola, assumem a lavagem da mandioca, as associações comunitárias,
a organização da construção do galpão, da capela, as rezas de nossa
senhora, as negociações com a prefeitura, as festividades na
comunidade, dançam o tambor de crioula e cultivam a beleza negra,
mantendo a tradição e a cultura, também nos penteados e nas
vestimentas. (FURTADO, 2003; p. 9)

… curam seus filhos, maridos, irmãos, vizinhos com suas “mezinhas”, vão para o
“roçado” tratar da mandioca, do feijão do milho etc., que os alimenta, percorrem muitas
“léguas” em busca de “pau” e carregando sobre a cabeça pesados feixes de lenha para
acender seu fogão ou transportando baldes d´água, o líquido mais precioso do sertão
nordestino. Nessa “lida”, a mulher quilombola vai (re)construindo cotidianamente o seu
“modo de vida” e a história das comunidades, com um grande sorriso nos lábios,
belas/tristes histórias na memória e muitos saberes na alma.

4 MEIOS DE CHEGADA… ESTRATÉGIA METODOLÓGICA…
A análise e interpretação de diferentes abordagens sobre o tema encontrado em
referências bibliográficas será o ponto de partida para o emponderamento do percurso
histórico das comunidades quilombolas, bem como sua formação política, social, cultural

97

Aquatune - “filha de um rei do Congo, derrotada numa batalha onde comandava dez mil guerreiros, em
defesa do reino de seu pai, tornou-se prisioneira e foi negociada como escrava para o Brasil. Segundo se
conta, viveu em Pernambuco, tendo fugido para Palmares, onde comandava um dos quilombos que
compunha a Federação Palmariana. Zumbi era um de seus netos.” (FURTADO, 2003; p. 9).
98
Dandara - foi uma das guerreiras desse quilombo, que teria se matado após sua destruição, para não voltar
à condição de escrava. (FURTADO, 2003; p. 9).

354

e econômica, da discussão sobre gênero e o papel da mulher em comunidades rurais, do
construto identitário e territorialização, dos saberes tradicionais, da concepção de
qualidade de vida no contexto/interrelação da modernidade e pós-modernidade, além de
estudo em obras específicas sobre o lugar onde as comunidades estudadas estão inseridas,
o bioma caatinga, sob a luz do conhecimento proposto/disponibilizado por vários autores,
entre os quais, destacam-se REIS, 1996; BARTH, 1998; ELIAS & SCOTSON, 2000;
SOARES, 2000; WEBER, 2000; BAUMAN, 2001; HALL, 2001; POPPER, 2001;
ALMEIDA, 2002; KORMONDY & BROW, 2002; MINAYO, 2003; ARRUTI, 2005;
FIABANI,

2005;

LIFSCHITZ,

2005;

O´DWYER,

2005;

MAESTRI,

2005;

CASANOVA, 2006; GIDENNS, 2006; MUNANGA, 2006; SANTOS, 2007; RIBEIRO,
2008; SANTOS, 2008; LEFF, 2001, 2003, 2009; FELIPE, 2009, entre outros.
A abordagem qualitativa será o viés que transversará todo o processo, seja na
leitura/interpretação dos dados, seja na análise/reflexão das categorias e variáveis, seja na
escrita da tese. Numa perspectiva exploratória, pretende-se fazer emergir os aspectos
subjetivos dos conceitos trabalhados, tendo como suporte conceitual sobre metodologia
da pesquisa o argumento de Minayo (2003, p. 16), que afirma ser

o caminho do pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar central na
teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada para
construir uma realidade. A pesquisa é assim, a atividade básica da
ciência na sua construção da realidade.
Ao mesmo tempo em que ressalta a abordagem qualitativa em
uma pesquisa como sendo
uma atividade da ciência, que visa a construção da realidade, mas que
se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não
pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores,
significados e outros construtos profundos das relações que não podem
ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2003; p.
18).

Esta pesquisa terá, também, um aporte na etnobiologia, pressuposto metodológico
que “estuda o conhecimento de diferentes sociedades sobre os processos naturais –
biológicos ecológicos -, buscando entender a lógica subjacente ao conhecimento humano
sobre a natureza […]” (DIEGUES, 1996, p. 78), especificando o contexto da etnoecologia
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e da etnobotânico. Essa intinerâncias metodológica justifica-se a partir da definição de
etnobiologia feita por Posey (1987, p.15), segundo a qual

Etnobiologia é essencialmente o estudo do conhecimento e das
conceituações desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito da
biologia. Em outras palavras, é o estudo do papel da Natureza no
sistema de crenças e de adaptação do homem a determinados ambientes.
Neste sentido, a Etnobiologia relaciona-se com a Ecologia Humana,
mas enfatiza as categorias e conceitos cognitivos utilizados pelos povos
em estudo.

Desse modo, a inserção da pesquisadora nas comunidades quilombolas visando
estudar a qualidade de vida bio-sócioambiental, sistema de adaptação e sustentabilidade
dessas populações e sua interação com e no bioma caatinga, exige um procedimento
metodológico que a etnopesquisa pode oferecer, por caracterizar-se a partir de uma
postura epistemológica de produção de conhecimento, implicada no sujeito pesquisado e
seu entorno, levando em conta os saberes tradicionais e a subjetividade do olhar/sentir a
si mesmo, o outro e o ambiente que o cerca.
O acesso aos dados/variáveis será feito através da aplicação de um questionário
às mulheres (58); após análise dos dados oriundos do questionário, com o auxílio do
programa estatístico SPSS, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais,
com 25% das mulheres (58) selecionadas por sorteio; finalizando a pesquisa de campo
junto às mulheres nas comunidades Siriquinha e Viração, serão realizados três encontros
para aplicação da técnica do Grupo focal - GF. Esses grupos serão constituídos por doze
mulheres cada, e organizados de acordo com a faixa etária (Grupo de mulheres mais
velhas, Grupo de mulheres adultas, Grupo de mulheres jovens) identificadas após a
aplicação do questionário. Nos GFs serão discutidos/refletidos os conceitos fundantes
para essa investigação: concepção de qualidade de vida, relação com o bioma caatinga
enquanto lugar de pertencimento/subsistência, papel da mulher nas relações políticosociais na comunidade.
As entrevistas semi-estruturadas segundo Triviños (1987; p. 146) se caracterizam
pela presença de questionamentos basilares para a investigação pretendida, sendo
apoiadas em teorias e hipóteses relacionadas ao tema. Segundo o autor
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os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir
das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo
investigador-entrevistador. […] a entrevista semi-estruturada “[...]
favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua
explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a
presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de
informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).

Como em todo procedimento metodológico, a entrevista semi-estruturada também
possui algumas variáveis que devem ser trabalhadas criteriosamente já que, segundo
Manzini (2004; p. 2) elas afetam a coleta de informações e os futuros dados, e nesse caso,
ainda segundo o autor
podemos citar a influência da intervenção do entrevistador na produção
do discurso do entrevistado (GILBERT, 1980; BRENNER, 1985;
BLANCHET, 1988; DIAS, 1997), a influência da intervenção do
entrevistador nos processos de raciocínio do entrevistado (MANZINI,
1995; MANZINI & SIMÃO, 2001) e a influência da intervenção do
entrevistador nos processos de memória do entrevistado (DISCOVERY
CHANNEL, 2001).

O GF a ser organizado, visa promover situações que permita a pesquisadora
buscar e entender atitudes, preferências, necessidades e sentimentos que viabilize a
exposição dos conceitos/concepções a respeito da problemática investigada, tendo como
base conceitual sobre a técnica de coleta em foco, o que Leopardi et al (2001) afirma

o grupo focal consiste em buscar informações não de um indivíduo, mas
em um grupo já existente ou formado especificamente para um período
destinado à coleta de dados, que se reúna em torno de um interesse
relacionado ao tema da investigação. O foco não se encontra na análise
dos conteúdos manifestos nos grupos, mas sim no discurso que permite
inferir o sentido oculto, as representações ideológicas, os valores e os
afetos vinculados ao tema investigado. (In: OLIVEIRA, 2008; p. 1).

O tratamento das variáveis/conceitos/concepções encontradas/identificadas após
a aplicação das entrevistas semi-estruturadas e do GF, serão trabalhados com o auxílio da
Teoria das Representações Sociais – TRS elaboradas por Serge Moscovici (1961) que
tem como objetivo principal explicar os fenómenos do homem a partir de uma perspectiva
coletiva, sem perder de vista a individualidade. Nessa perspectiva Santos (2010; p. 5)
afirma que para Serge Moscovici,
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a teoria Representações Sociais – RS, a “única teoria capaz de
apreender aspectos sutis da racionalidade humana, das relações
sociais que, na maioria das vezes, são comunicados pela
linguagem numa “luta de idéias” que extrapola a ideologia e a
ciência.
A complexidade do objeto de pesquisa (concepção de qualidade de vida), de seus
sujeitos (mulheres quilombolas) e do locus de inserção dos sujeitos (comunidades negras
rurais e bioma caatinga) exige um olhar investigativo diferenciado que é contemplado nas
RS, e com o auxílio da Análise do Discurso, espera-se ser possível tornar mais evidente
o entendimento de que homens e mulheres, viabilizados pelo conhecimento
cotidiano/vulgar, “veiculam sentidos, expressando uma visão de mundo lógica, coerente
e sensível”, dando forma ao conhecimento cientificamente elaborado.
A efetivação desse projeto poderá vir a identificar os fatores bio-socioambientais
que determinam a constituição permanente da identidade de uma comunidade, a partir do
construto de qualidade de vida exposto por mulheres que vivem em Siriquinha e Viração,
comunidades quilombolas certificadas, localizadas no entorno da Reserva Ecológica Raso
da Catarina, no Município de Jeremoabo-Ba., contribuindo para a ampliação do
conhecimento sobre as interrelações ecossistêmicas existente entre a população dessas
comunidades e o bioma caatinga.

6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A definição do objeto e sujeitos dessa pesquisa transversou alguns recônditos das
estruturas intelectuais/racionais e emocionais/subjetivas da pesquisadora, tendo como
consequência um enamoramento que provoca uma constante inquietação no sentido de
atuar cuidadosamente em seus “territórios”, numa ação menos invasiva possível. Nesse
sentido, a seleção criteriosa em relação aos recursos metodológicos, os quais em sua
gênese, procuram respeitar o lugar da subjetividade dos sujeitos envolvidos (entrevista
semi-estruturada, GP, TRS e AD).
Do mesmo modo, o critério seletivo das autoridades teóricas que darão o suporte
necessário para as devidas análises e reflexões, “carregam” em si / em suas “falas” a
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preocupação ética de percorrer caminhos investigativos que permitam um “olhar/sentir”
a elaboração do conhecimento, seja ele a partir da vivência humana ou cientificamente
elaborado, de modo que sejamos capazes de nomear, definir, conceituar a realidade
cotidiana, a partir da forma individual, característica de cada indivíduo, tornando-os
capazes de tomar posição, e de defendê-los se houver necessidade.
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APÊNDICE B

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC - DEDC – I

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Esse documento tem como objetivo primordial assegurar autorização à pesquisadora
parao pleno exercício à que se propõem no sentido de desenvolver apesquisa
delineadano

Projeto
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE SABERES DE MULHERES
QUILOMBOLAS: TESSITURAS DA QUALIDADE DE VIDA NO BIOMA
CAATINGA.

Instituição proponente: UNEB / Campus I / Departamento de Educação

Eu, Valdélio Santos Silva, diretor do Departamento de Educação, UNEB / Campus I,
lócus do Programa de Pós-Graduação Strictu Senso, Doutorado em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC, declaro que conheço a Resolução CNS 466/12 e a Carta
Nº 0212/CONEP/CNS que determinam os procedimentos para a realização de pesquisa
científica que envolvam seres humanos, e AUTORIZO a execução em pleno da pesquisa
de responsabilidade da pesquisadora Josilda Batista Lima, que respeitará as orientações e
normas do Comitê de Ética.

Data: ______ / ______ / _______

Ass.: ___________________________________
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APÊNCICE C

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC - DEDC – I

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL
Esse documento tem como objetivo assegurar o compromisso e responsabilidade da
pesquisadora em relação à elaboração e desenvolvimento do

Projeto
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE SABERES DE MULHERES QUILOMBOLAS:
TESSITURAS DA QUALIDADE DE VIDA NO BIOMA CAATINGA.

Eu, Josilda Batista Lima, regularmente matriculada no Programa de Doutorado
em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia – UNEB,
declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS 466/12 e suas
complementares.
Comprometo-me a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os
fins previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não.
Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto acima. Tenho
ciência que essa folha será anexada ao projeto devidamente assinada por mim.
Procurando atender às normas especificadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, coloco-me à disposição.

Josilda Batista Lima
Matrícula Nº 74.357.005-9
End.: Rua Lúcio Mota, 71 / Conjunto Leite Neto/GRAGERU / Cep. 49.027-180 / Aracaju – Sergipe.
Contato: (79) 3022-6804 / 9146-6226 / 9629-6226.
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APÊNDICE D

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC - DEDC – I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esse documento tem como objetivos primordiais assegurar a AUTORIZAÇÃO por parte da
presidente da Associação de Moradores das Comunidades Quilombolas Viração e Siriquinha,
para a realização da pesquisa; garantir à pesquisadora a autonomia para a publicação dos
resultados alcançados pela pesquisa; e proporcionar aos sujeitos colaborares o direito de se
manifestar e apoiar (ou não) sobre o que está sendo apresentado no

Projeto
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE SABERES DE MULHERES QUILOMBOLAS:
TESSITURAS DA QUALIDADE DE VIDA NO BIOMA CAATINGA.

Justificativa, Objetivos e Procedimentos metodológicos:
O conceito de qualidade de vida tem sido tratado pelas Ciências Sociais, Psicologia Social e na
área de Saúde abordando aspectos cotidianos da vida em comunidades urbanas, ressaltando a
necessidade de uma revisão de paradigma e comportamento social, de modo a viabilizar uma
melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem nessas comunidades. Entretanto, o anseio e
direito de se ter uma qualidade de vida cada vez melhor e que assegure à todos os seres humanos,
em todos os âmbitos (saúde, economia, ambiente etc.), direitos ao que há de melhor no que se
refere à sustentabilidade socioambiental, é também um direito das comunidades rurais, e no caso
específico desse estudo, um direito de comunidades quilombolas. Nesse sentido, a pesquisa aqui
projetada, tem como objetivos:
Geral:
Apreender as representações sociais sobre qualidade de vida existentes no imaginário coletivo da
comunidade quilombola de Viração, a partir da escuta de mulheres, na interface entre o saber
tradicional, o constructo identitário e seu lugar de pertencimento, na interrelação no e com o
bioma caatinga.
Específicos:
i) Investigar o(s) critério(s) de seleção usado(s) pelas mulheres no uso de alimentos e remédios
(plantas e animais) da caatinga utilizados em seu cotidiano.
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ii) Constatar se a caatinga é vista/sentida como lugar sustentável e de pertencimento pelas
mulheres.
iii) Relacionar identidade e territorialidade enquanto elementos fundamentais para a elaboração
do constructo bio-sócioambiental das mulheres no/com o bioma caatinga.
iv) Conhecer as representações sociais sobre qualidade de vida que constitui o imaginário coletivo
da comunidade, através da escuta feminina.
Para o alcance dos objetivos traçados, será utilizado, enquanto suporte teórico-metodológico a
Teoria das Representações Sociais, cujo potencial para a apreensão das múltiplas ambiências
(urbano, rural, moderno, tradicional), de mundo (ideologia, política) e nas ações dos diversos
campos de atuação da ciência (Antropologia, Educação, Ecologia, Psicologia, Biologia etc.)
possibilitará o acesso ao modos de vida e as representações sobre qualidade de vida que norteiam
as ações dos sujeitos da pesquisa, mulheres da Comunidade Quilombola de Viração, Jeremoabo,
Bahia, Brasil. Serão utilizados os seguintes instrumentos metodológicos: aplicação de um
questionário semi-estruturado, entrevista em profundidade individual e realização de grupos
focais, cujos dados/resultados, serão analisados à luz da Análise de Discurso.
Aos sujeitos da pesquisa, será assegurado que nenhuma ação que promova desconforto (físico,
emocional ou moral) será realizada, ao mesmo tempo em que vislumbra-se, com a realização
dessa pesquisa, a identificação de representações e ações que conduzam a paradigmas que
ressaltem e/ou renove comportamentos que viabilizem a permanente melhoria da qualidade de
vida individual e coletiva da comunidade envolvida no processo investigativo.
A pesquisadora se propõe a estar inserida na comunidade, com o consentimento da mesma,
colocando em prática o método de pesquisa Estudo de Caso Etnográfico, o qual permitirá a
compreensão do fenômeno investigado, e no caso dessa pesquisa, de forma específica, o modus
vivendi dos seus sujeitos, de modo a verificar os parâmetros constituintes do conceito de qualidade
de vida, no que diz respeito à interação entre os elementos da realidade estudada, tomando os
cuidados necessários para que o acesso da pesquisadora à realidade vivida pelo sujeito com outros
sujeitos e com seus objetos de representação seja feita de forma a respeitar os hábitos e linguagem
da comunidade onde a pesquisa se realiza, a Comunidade Quilombola de Viração.
É importante ressaltar que os sujeitos dessa pesquisa serão informados:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

sobre o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação na
pesquisa;
sobre as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação da pesquisa;
que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua participação;
será garantido total sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais
envolvidos na pesquisa;
garantia expressa de liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento,
em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado.
Procurando atender às normas especificadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, coloco-me à disposição.
Josilda Batista Lima
Mat. 74. 357005-9
End.: Rua Lúcio Mota, 71 / Conjunto Leite Neto/GRAGERU / Cep. 49.027-180 / Aracaju – Sergipe.
Contato: (79) 3022-6804 / 9146-6226 / 9629-6226.
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RELAÇÃO NOMINAL DAS MULHERES QUE
PARTICIPAREM / COLABORAREM NA PESQUISA:

CONCORDARAM

1.

_____________________________________________________________________________

2.

_____________________________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________________________

4.

_____________________________________________________________________________

5.

_____________________________________________________________________________

6.

_____________________________________________________________________________

7.

_____________________________________________________________________________

8.

_____________________________________________________________________________

9.

_____________________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________________
12. ...

___________________________________________________________________
Assinatura da Presidente da Associação da Comunidade Quilombola de Viração

_________________________________________________________________
Josilda Batista Lima
Pesquisadora

EM
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APÊNDICE E

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC - DEDC – I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA PARTICIPAÇÃO
COMO SUJEITO DA PESQUISA
Esse documento tem como objetivos primordiais assegurar ao pesquisador a autonomia para a
publicação dos resultados alcançados pela pesquisa, bem como assegurar aos sujeitos que serão
submetidos à pesquisa o direito de se manifestar e apoiar (ou não) o que está sendo apresentado
como proposta para a investigação.

Projeto:
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE SABERES DE MULHERES QUILOMBOLAS:
TESSITURAS DA QUALIDADE DE VIDA NO BIOMA CAATINGA.

Procurando atender às normas especificadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado da Bahia – UNEB, esclareço que as colaboradoras dessa pesquisa, mulheres da
Comunidade Quilombola de Viração:
i)

tem o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua participação na
pesquisa;

ii)

todas as despesas decorrentes da participação da pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora;

iii)

a pesquisa tem objetivos acadêmicos, sem fins lucrativos, portanto não haverá nenhum tipo de
pagamento ou gratificação financeira pela participação/colaboração;

iv)

é garantido total sigilo que assegure a privacidade das mulheres quanto aos dados confidenciais
envolvidos na pesquisa;

v)

é garantida total liberdade à mulher, sujeito da pesquisa, em se recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu
cuidado.

369

Asseguramos que esse documento foi lido e entendido por ___________________________
_______________________________________, que CONCORDA com os esclarecimentos
sobre os seus direitos, bem como sobre os deveres/responsabilidades da pesquisadora, acima
descritos.
Nesses termos, colaboradora e pesquisadora selam o compromisso em relação às ações que
serão desenvolvidas na pesquisa.

________________________________
Josilda Batista Lima Mesquita Xavier99

________________________________________
Colaboradora/ sujeito da pesquisa

Comunidade Quilombola de Viração, Jeremoabo, Bahia, Brasil.

______de _______________ de 2015.

99

Bióloga; Mestre em Educação; Professora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade do Estado da Bahia / Campus VIII-Paulo Afonso; Doutoranda do Programa de Pós-Graduação
em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC / Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
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APÊNDICE F
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APÊNDICE G

IMAGENS DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO “SABERES E SABORES DA
CAATINGA”
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APÊNDICE H

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

Questionário para coleta de dados da pesquisa doutoral sobre fatores biosocioeconomicos e ambientais a ser aplicado com mulheres que vivem na
Comunidade Quilombola de Viração, no Município de Jeremoabo, Bahia, Brasil100,
no bioma da Caatinga.
Data: ____/____/____

Ficha Nº______

Dados pessoais sobre a mulher enquanto sujeito da pesquisa:
1.
2.
3.
4.

Nome:_____________________________________________________________________
Idade em anos: ___________
Data de nascimento: (d/m/a) ____/____/____
Local de nascimento:________________________________ Estado: __________________

5.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Estado civil:
solteira;
casada;
viúva;
divorciada;
união estável (vive junto)

6.

Escolaridade: (EF- Ensino Fundamental; EM- Ens. Médio)
(1) Sem escola;
(2) 1º ano EF;
(3) 2º ano EF;
(4) 3º ano EF;
(5) 4º ano EF;
(6) 5º ano EF;
(7) 6º ano EF;
(8) 7º ano EF;
(9) 8º ano EF;
(10) 9º ano EF;
(11) 1º ano EM;
(12) 2º ano EM;
100

De acordo com o Termo Livre e Consentido assinado por ambas as partes (pesquisadora e
colaboradora), as mulheres participantes da pesquisa terão seus nomes totalmente protegidos, não sendo
divulgados em hipótese alguma, tal qual rege os princípios e normas do Código de Ética para trabalhos
realizados com populações humanas (Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia – UNEB).
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(13) 3º ano EM.
7.

Profissão: ___________________________________________

8.

Se aposentou:
(1) Por idade:________________
(2) Outro Motivo: ____________

9.

Definição étnica:
(1) negra;
(2) mulata;
(3) morena;
(4) parda;
(5) branca;
(6) cabocla

10. Tem filhos?
(1) Sim
(2) Não
11. Pariu quantos filhos?
(1) 01;
(2) 02;
(4) 04;
(5) 05;
(7) Outro: ___________

Dados bio-socioambientais
12. Você mora em:
(1) casa alugada;
(2) casa própria;
(3) casa de parente;
(4) casa dos pais
13. A casa onde mora é feita de:
(1) alvenaria;
(2) taipa;
(3) outro material: ____________
14. Quantas pessoas vivem na mesma casa?:
(1) 01;
(2) 02;
(3) 03;
(4) 04;
(5) 05;
(6) Outro:___________
15. A casa possui quantos cômodos?
(1) 01;
(2) 02;
(3) 03;
(4) 04;
(5) 05;

(3) 03;
(6) 06;
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(6) Outro:___________
16. A casa possui banheiro?
(1) sim;
(2) não
17. Se a casa não possui banheiro, onde são realizadas as necessidades básicas (banho, defecar, urinar)?
(1) em banheiro improvisado;
(2) a céu aberto
18. Sua higiene diária é feita da seguinte maneira:
(1) escova os dentes ao levantar e ao deitar; toma um banho por dia; lava a cabeça uma vez por semana.
(2) escova os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir; toma dois banhos por dia; lava a cabeça
duas vezes na semana;
(3) escova os dentes só uma vez ao dia; toma um banho ao dia; lava a cabeça uma vez por semana;
(4) escova os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir; toma um banho ao dia; lava a cabeça
todos os dias;
(5) Outro: ____________________________________________

19. Na casa tem cozinha?
(1) sim;
(2) não
20. O fogão usado é:
(1) fogão a gás;
(2) fogão a lenha
21. Se o fogão é a lenha, quem vai pegar a lenha:
(1) eu;
(2) marido;
(3) filhos(as);
(4) a lenha é comprada
22. Em que lugar vai pegar a lenha:
(1) no mato próximo de casa;
(2) no mato longe de casa
23. Como a lenha é selecionada no mato:
(1) são galhos retirados das árvores;
(2) são galhos secos retirados das árvores;
(3) são galhos secos caídos no chão
24. A casa tem saneamento básico:
(1) fossa;
(2) rede de esgoto;
(3) não tem nada
25. A casa tem energia elétrica?
(1) Sim;
(2) Não
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26. Se tem energia elétrica, quais os eletrodomésticos / meios de comunicação que tem em sua casa?
(1) TV;
(2) Rádio;
(3) Telefone/Celulares
(4) Geladeira;
(5) Liquidificador;
(6) Outros: ______________
27. Se não tem energia elétrica, como é feita a iluminação da casa à noite?
(1) candeeiro a gás;
(2) candeeiro a querosene;
(3) vela
28. A casa é servida com água canalizada:
(1) sim;
(2) não
29. De onde vem a água que é utilizada para beber e para os serviços domésticos:
(1) tanque;
(2) caminhão pipa;
(3) poço cartesiano;
(4) barragem;
(5) cisterna;
(6) Outro: _____________
30. Se a água for de “barreiros” ou outro lugar longe de casa, quem vai buscar?
(1) eu;
(2) marido;
(3) filhos;
(4) irmãos
31. Se é a mulher que vai buscar a água para beber, como essa água é transportada?
(1) em baldes sobre a cabeça e nas mãos;
(2) em baldes sobre um carrinho de mão;
(3) em barricas sobre animais;
(4) Outro: _________________________
32. Onde a água que é utilizada para beber e cozinhar os alimentos é armazenada?
(1) em potes de barro (cerâmica);
(2) em latas de 20 litros;
(3) em panelas;
(4) em filtros de cerâmica;
(5) em baldes plásticos;
(7) Outro: ___________________________
33. A água que é bebida pela família é:
(1) filtrada
(2) fervida
(3) coada com um pano
(4) Outro: ___________________________________
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34. Quais as atividades que você realiza diariamente:
(1) Limpeza da casa;
(2) Prepara as refeições para a família;
(3) Lava e passa ferro nas roupas da família;
(4) Cuida dos filhos pequenos;
(5) Vai pegar lenha;
(6) Trabalha na lavoura;
(7) Cuida dos animais de criação;
(8) Vau buscar água no poço;
(9) Vai para a escola;
(10) Trabalha fora de casa: __________________
(11) Outro: ______________________________
35. Tipos de lazer que você faz com frequência:
(1) Ver TV;
(2) Ouvir música;
(3) Ler romances, revistas;
(
4) Vai a festas;
(5) Gosta de viajar;
(6) Visitar amigos/vizinhos;
(7) Participa de um grupo cultural: ________________
36. Qual o meio de transporte que você usa no dia a dia:
(1) animal (cavalo, jegue);
(2) bicicleta;
(3) moto;
(4) automóvel;
(5) caminhão;
(6) ônibus;
(7) Anda a pé; (
8) Outro: ______________________________
37. Na sua rotina diária a que horas costuma acordar/levantar, e que horas costuma deitar/dormir?
(1) Acorda/levanta: _________________
(2) Deita/dorme: ___________________
38. Quando tem algum problema de saúde o que você faz:
(1) vai ao hospital;
(2) vai ao consultório médico;
(3) vai ao Posto de saúde;
(1) fala com alguém mais velho (mãe, avó, madrinha etc.)
(2)
39. O que você costuma usar para tratar de algum problema de saúde:
(1) remédio de farmácia;
(2) remédio caseiro
40.
(1)
(2)
(3)

Se você costuma usar remédio caseiro, o(s) mais usado(s) é (são):
chás/xaropes/banhos à base de plantas (raiz, caule, folhas, flores, sementes);
chás/xaropes/banhos à base de animais (chifre, pelo, ossos, pele, etc.);
Não usa.

41. Quais as plantas e suas partes (estruturas vegetativas) que você costuma usar como remédio para
cuidar de sua saúde e/ou de sua família?
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
42. Quais os animais e respectivos órgãos que você costuma usar como remédio para cuidar de sua saúde
e/ou de sua família?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
43. Quais os problemas de saúde que tem com frequência ou já teve?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
44. O que costuma beber/comer no café da manhã?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
45. O que costuma beber/comer no almoço?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
46. O que costuma beber/comer à noite, no jantar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
47. Se você costuma comer frutas no seu dia a dia, diga quais são:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
48. Se você costuma comer legumes, verduras no seu dia a dia, diga quais são:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
49. Se você costuma comer carne, diga de quais animais você costuma comer a carne:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Dados socioeconômicos:
50. Você e sua família são proprietários de terra?
(1) sim
(2) não
51. Qual a dimensão da terra da família?
(1) 1 a 5 tarefas
(2) 5 a 10 tarefas
(3) 10 a 15 tarefas
(4) Mais de 15 tarefas
52. O que é produzido nas tarefas de terra?
(1) mandioca
(2) aipim
(3) milho
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(4) feijão
(5) batata doce
(6) frutas: _______________________
(7) outro: _______________________
53. Quais legumes, verduras, hortaliças são produzidos via agricultura familiar?
(1) alface
(2) agrião
(3) cebolinha
(4) cuentro
(5) salsinha
(6) cenoura
(7) batatinha
(8) chuchu
(9) abóbora
(10) Outro: ___________________
54. O que é produzido através da agricultura familiar:
(1) é para consumo familiar
(2) é para ser vendido
(3) é para consumo familiar e ser vendido
55. Onde os produtos agrícolas são vendidos?
(1) em feira livre
(2) em supermercado
(3) de porta em porta
56. Sua família cria animais?
(1) sim
(2) não
57. Quais os animais são criados e usados para a alimentação?
(1) gado bovino
(2) carneiros e ovelhas
(3) bodes e cabras
(4) porcos
(5) galinha
(6) Outro: ______________________
58. Os animais criados são vendidos?
(1) sim
(2) não
59. Onde os animais são vendidos?
(1) em feira livre
(2) em supermercado / mercado
60. Quais alimentos que são usados no dia a dia e que não são tirados da produção familiar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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61. Onde os alimentos são comprados?
(1) feira livre
(2) supermercado em Jeremoabo ou Antas
(3) mercadinho na comunidade
(4) na mão de outros produtores
(5) Outro: _____________________________
62. Qual a renda familiar de sua família, contando com o ganho (salários) de todos os membros que
vivem na mesma casa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Memória sociocultural
63.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Qual(is) a(s) sua(s) atividade(s) de lazer preferida realizada na comunidade?
Assistir televisão
Ouvir rádio
Navegar na internet
Conversar com amigos
Visitar familiares
Ir a festas na vizinhança
Fazer caminhadas
Outro: ___________________

64. Qual(is) a(s) brincadeira(s) de criança que você mais gosta/gostava de brincar?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
65. Existe alguma brincadeira, dança ou jogo tradicional que a sua comunidade gosta de realizar? Qual?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

66. Como mulher, qual o seu papel na comunidade?
(1) cuida dos filhos
(2) ajuda financeiramente
(3) cuida dos mais velhos
(4) educadora
(5) trabalha na roça
(6) cuidas das tarefas domésticas
(7) colabora com as ações comunitárias
(8) outro: _______________

Agradeço por fazer parte dessa pesquisa!
Obrigada!!!

Josilda Batista Lima
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APÊNDICE I

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

FOLHA DE CODIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Dados da pesquisa doutoral sobre fatores bio-socioeconomicos e ambientais de
mulheres que vivem na Comunidade Quilombola de Siriquinha e Viração, no Município
de Jeremoabo, Bahia, Brasil101, no bioma da Caatinga.

Dados pessoais sobre a mulher enquanto sujeito da pesquisa:
Q1. Nome:____________________________________________
Q2. Data da aplicação do questionário:
(1) 28/02/2015
(2) 01/03/2015
Q3. Idade em anos: ___________

Q4. Data de nascimento: (d/m/a) ____/____/____
Q5. Local de nascimento:
(1) Andaraí - Bahia
(2) Antas – Bahia
(3) Baixão de Cima, Jeremoabo – Bahia
(4) Fazenda Buenos Aires, Jeremoabo – Bahia
(5) Jeremoabo – Bahia
(6) Palmeira dos Índios – Alagoas
(7) Povoado Catuabo, Jeremoabo – Bahia
(8) Povoado Folgador, Jeremoabo – Bahia
(9) Povoado Tingui – Bahia
(10) Povoado Viração, Jeremoabo – Bahia
(11) Siriquinha, Jeremoabo – Bahia
(12) Povoado Baixão do Félix - Bahia
Q6. Povoado onde mora:
(1) Siriquinha
(2) Viração
101

De acordo com o Termo Livre e Consentido assinado por ambas as partes (pesquisadora e
colaboradora), as mulheres participantes da pesquisa terão seus nomes totalmente protegidos, não sendo
divulgados em hipótese alguma, tal qual rege os princípios e normas do Código de Ética para trabalhos
realizados com populações humanas (Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia – UNEB).
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(3) Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

7. Estado civil:
Casada;
Divorciada;
Solteira;
União estável (vive junto)
Viúva;
Não respondeu

Q8. Escolaridade: (EF- Ensino Fundamental; EM- Ens. Médio)
(1) Sem escola;
(2) 1º ano EF;
(3) 2º ano EF;
(4) 3º ano EF;
(5) 4º ano EF;
(6) 5º ano EF;
(7) 6º ano EF;
(8) 7º ano EF;
(9) 8º ano EF;
(10) 9º ano EF;
(11) 1º ano EM;
(12) 2º ano EM;
(13) 3º ano EM.
(14) Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Q9. Profissão:
Agente comunitária de saúde
Auxiliar de limpeza escolar
Lavradora /agricultora
Professora
Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Q10. Se aposentou:
(1) Por idade: ______________
(2) Não respondeu
Q11. Definição étnica:
Branca;
Cabocla
Morena;
Mulata;
Negra;
Parda;
Não respondeu

Q12. Tem filhos?
(1) Sim
(2) Não
(3) Não respondeu
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Q13. Pariu quantos filhos?
(1) 01;
(2) 02;
(3) 03;
(4) 04;
(5) 05;
(6) 06;
(7) 07;
(8) 09;
(9) 10
(10) 11
(11) 12;
(12) 14;
(13) 15
(14) 18
(15) Não respondeu

Dados bio-socioambientais

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Q14. Você mora em:
Casa alugada;
Casa de parente;
Casa dos pais
Casa própria;
Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)

Q15. A casa onde mora é feita de:
Adobo
Alvenaria / bloco
Taipa;
Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Q16. Quantas pessoas vivem na mesma casa?
01;
02;
03;
04;
05;
07
08
10
Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Q17. A casa possui quantos cômodos?
01;
02;
03;
04;
05;
06
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(7) 07
(8) 08
(9) 09
(10) 10
(11) 13
(12) Não respondeu

Q18. A casa possui banheiro?
(1) Sim;
(2) Não
(3) Não respondeu

Q19. Se a casa não possui banheiro, onde são realizadas as necessidades básicas (banho, defecar,
urinar)?
(1) A céu aberto
(2) Em banheiro improvisado;
(3) Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Q20. Sua higiene diária é feita da seguinte maneira:
Escova os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir; toma dois banhos por dia; lava a cabeça
duas vezes na semana.
Escova os dentes ao acordar, após as refeições e antes de dormir; toma um banho ao dia; lava a cabeça
todos os dias.
Escova os dentes ao levantar e ao deitar; toma um banho por dia; lava a cabeça uma vez por semana.
Escova os dentes só uma vez ao dia; toma um banho por dia; lava a cabeça uma vez por semana.
Não respondeu

Q21. Na sua casa tem cozinha?
(1) Sim
(2) Não
(3) Não respondeu

Q22. O fogão usado é:
(1) Fogão a gás
(2) Fogão a lenha
(3) Fogão a gás e a lenha
Q23. Se o fogão é a lenha, quem vai buscar a lenha?
(1) A lenha é comprada.
(2) Eu (mulher/ sujeito da pesquisa);
(3) Filho(s);
(4) Marido;
(5) Não respondeu
Q24. Em que lugar vai pegar a lenha?
(1) No mato próximo de casa
(2) No mato longe de casa
(3) Próximo e longe de casa
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(1)
(2)
(3)
(4)

Q25. Como a lenha é selecionada no mato?
São galhos retirados das árvores
São galhos secos caídos no chão
São galhos secos retirados das árvores
Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)

Q26. A casa tem saneamento básico:
Fossa
Não tem nada
Rede de esgoto
Não respondeu

Q27. A casa tem energia elétrica?
(1) Sim
(2) Não
(3) Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Q28. Se tem energia elétrica, quais is eletrodomésticos / meios de comunicação que tem em sua casa?
Geladeira
Liquidificador
Micro-ondas
Rádio
Telefone / celular
TV
Não respondeu
Forno elétrico

(1)
(2)
(3)
(4)

Q29. Se não tem energia elétrica, como é feita a iluminação de sua casa à noite?
Candeeiro a gás
Candeeiros a querosene
Vela
Não respondeu

Q30. A casa é servida com água canalizada?
(1) Sim
(2) Não

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Q31. De onde vem a água que é utilizada para beber e para os serviços domésticos?
Barragem/barreiro
Caminhão pipa
Cisterna
Poço / poço artesiano
Tanque

(1)
(2)
(3)
(4)

Q32. Se a água é de “barreiros” ou outro lugar longe de casa, quem vai buscar?
Eu (mulher/sujeito da pesquisa)
Filho(s)
Irmãos
Marido
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Q33. Se é a mulher quem vai buscar a água para beber, como essa água é transportada?
(1) Em baldes sobre a cabeça e nas mãos
(2) Em baldes sobre um carrinho de mão
(3) Em barricas sobre animais

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Q34. Onde a água que é usada para beber e cozinhar é guardada?
Em baldes plásticos
Em filtros de cerâmica / filtro de barro
Em latas de 20 litros
Em panelas
Em potes de barro (cerâmica)
Em tanque de cimento
Na cisterna
Na geladeira

Q35. A água que é bebida pela família é:
(1) Filtrada
(2) Fervida
(3) Coada com um pano

Q36. Quais as atividades que você realiza diariamente:
(1) Cuida dos animais de criação
(2) Cuida dos filhos pequenos
(3) Lava e passa ferro nas roupas da família
(4) Limpeza da casa
(5) Prepara as refeições para a família
(6) Trabalha fora de casa
(7) Trabalha na lavoura / na roça
(8) Vai buscar água no poço
(9) Vai para a escola
(10) Vai pegar lenha
(11) Costura

Q37. Tipos de lazer que você faz com frequência:
(1) Gosta de viajar
(2) Ler romances, revistas
(3) Ouvir música
(4) Participa de grupo cultural: Quilombo
(5) Participa de grupo cultural: Samba de coco
(6) Vai a festas
(7) Ver TV
(8) Visitar amigos/vizinhos
(9) Não respondeu
(10) Vai a Igreja

Q38. Qual o meio de transporte que você usa no dia a dia?
(1) Anda a pé
(2) Animal (cavalo, jegue)
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Automóvel
Bicicleta
Caminhão
Carroça
Moto
Ônibus
Não respondeu

Q39. Na sua rotina diária a que horas costuma acordar / levantar, e que horas costuma dormir?
(1) Acorda / levanta: _________________
(2) Deita / dorme: ___________________
(3) Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Q40. Quando tem algum problema de saúde o que você faz?
Fala com alguém mais velho (mãe, avó, madrinha etc)
Vai ao consultório médico
Vai ao hospital
Vai ao posto de saúde
Não respondeu

Q41. O que você costuma usar para tratar de algum problema de saúde?
(1) Remédio caseiro
(2) Remédio de farmácia
(3) Remédio caseiro e de farmácia

Q42. Se você costuma usar remédio caseiro, o(s) mais usado(s) é(são:
(1) Chás, xarope, banhos à base de animais (chifre, pelo, ossos, pele etc.)
(2) Chás, xaropes, banhos à base de plantas (raiz, caule, folha, flor, semente)
(3) Não usa
Q43. Quais as plantas e suas partes (estruturas vegetativas) que você costuma usar como remédio
para cuidar de sua saúde e/ou de sua família?
(1) Alcançur (folha)
(2) Alecrim (rama, folha)
(3) Alho
(4) Anador (folha)
(5) Arcombo (raiz)
(6) Arenqui / Ariquem
(7) Aroeira (flor, folha, raiz)
(8) Arruda (folha)
(9) Avelã (folha)
(10) Babatenã
(11) Babosa (folha)
(12) Bandola (casca)
(13) Boldo (folha)
(14) Caatinga de cheiro (folha)
(15) Caatingueira (flor)
(16) Café (folha)
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(17) Cajueirinho / cajueiro-mirim (casca do caule, folha)
(18) Cana branca (folha)
(19) Candeia (casca, folha)
(20) Canudinho
(21) Capim caboclo (folha)
(22) Capim santo (folha)
(23) Cominho (semente)
(24) Coentro (folha, semente)
(25) Endio (folha)
(26) Erva-cidreira (folha)
(27) Erva-doce (folha)
(28) Eucalipto (folha)
(29) Folha de laranja (folha)
(30) Gengibre (raiz)
(31) Goiaba (folha, flor, casca do caule)
(32) Hortelã (folha)
(33) Jatobá (casca do caule)
(34) Jenisi (raiz)
(35) Jurema (folha)
(36) Jurubeba
(37) Malva (folha)
(38) Mangaba (“leite”)
(39) Manjericão (folha)
(40) Mastruz (folha)
(41) Mororó
(42) Pau d’arco (casca do caule)
(43) Pau ferro
(44) Pau santo (casca do caule)
(45) Pimenta do reino (semente)
(46) Pinhão (“olho” da planta)
(47) Pueijo
(48) Quebra facão
(49) Quipé (olho)
(50) Romã / Romano (folha e fruto)
(51) Sambacaitá (folha)
(52) Torquia
(53) Umburana de cheiro (semente)
(54) Umbuzeiro (folha)
(55) Vassourinha (folha)
(56) Velande
(57) Velande de cheiro
(58) Maracujá (folha)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Q44. Quais os animais e respectivos órgãos (chifres, pelo, pele, ossos etc.) que você costuma usar como
remédio para cuidar de sua saúde e/ou de sua família?
Banha de bode
Banha da jiboia
Banha de galinha
Banha de peixe
Banha/sebo de carneiro
Casco do tatu
Chifre de boi
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(8) Fel do frango
(9) Leite de cabra preta
(10) Leite de jumenta (jegue)
(11) Mel de abelha
(12) Penas de zabelê (pássaro)
(13) Posta de boi
(14) Umbuzeiro (folha)

Q45. Quais os problemas de saúde que você tem com frequência ou já teve?
(1) Alergia
(2) Catapora
(3) Colesterol alto / triglicéres
(4) Coluna
(5) Dengue
(6) Dor de barriga / diarreia
(7) Dor de cabeça
(8) Dor de dente
(9) Dor de estômago
(10) Dor nas costas
(11) Dor nas pernas
(12) Dor no joelho
(13) Enxaqueca
(14) Febre
(15) Febre reumática
(16) Gases
(17) Gripe
(18) Inflamação dos rins
(19) Insônia
(20) Nenhum
(21) Nervos
(22) Pneumonia
(23) Pressão alta
(24) Problema gastrointestinal
(25) Queimadura
(26) Sarampo
(27) Tendinite
(28) Tontura
(29) Úlcera
(30) Varizes
(31) Verminose
(32) Vômito
(33) Nenhum

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Q46. O que costuma beber e/ou comer no café da manhã?
Café com cuscuz
Café com leite e pão
Café e aipim
Café, leite, pão, cuscuz, aipim, fruta, batata doce
Café, Pão com margarina/manteiga, leite, bolo
Cuscuz com carne, café
Cuscuz com leite, chá
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(8) Cuscuz com leite, aipim com ovos, café
(9) Cuscuz com leite, coalhada, aipim, umbuzada, beiju, pão com manteiga, café
(10) Cuscuz, aipim, pão, café, leite, beiju
(11) Feijão, arroz, carne e ovos; água
(12) Pão com manteiga, mortadela, café com leite, suco de laranja
(13) Pão, frutas, cuscuz
(14) Não respondeu

Q47. O que costuma beber e/ou comer no almoço?
(1) Feijão com suco
(2) Feijão e farinha
(3) Feijão, arroz, carne, abóbora, beterraba, couve, alface, tomate, farinha, suco
(4) Feijão, arroz, carne, verduras e suco
(5) Feijão, arroz, carne.
(6) Feijão, arroz, cuscuz com carne frita, suco
(7) Feijão, arroz, farinha, carne, salada, suco de frutas (goiaba, manga, caju etc.)
(8) Feijão, arroz, farinha, carne, verduras, suco, refrigerante
(9) Feijão, arroz, suco
(10) Feijão, carne, arroz, macarrão, suco de maracujá
(11) Feijão, farinha, arroz, carne seca ou cozida, suco
(12) Feijão, farinha, carne (galinha, peixe, bode, boi), suco de fruta
(13) Não respondeu

Q48. O que costuma beber e/ou comer à noite, no jantar?
(1) Aipim com ovo, feijão, sopa
(2) Beiju/tapioca, arroz, bolacha de sal
(3) Chá e bolacha
(4) Cuscuz com carne cozida, macarrão com salsicha
(5) Cuscuz com carne ou ovos, café
(6) Cuscuz com carne, aipim, café com leite
(7) Cuscuz com leite, aipim com ovos, café
(8) Cuscuz, beiju, Carne de boi, banana cozida, biscoito, carne, sopa, arroz, leite, suco, chá
(9) Cuscuz, café, leite, aipim, batata, beiju, suco
(10) Cuscuz, feijão
(11) Cuscuz, frango, café
(12) Cuscuz, ovos, café, leite
(13) Feijão, arroz, carne, pão
(14) Feijão, arroz, cuscuz, macaxeira, beiju.
(15) Feijão, cuscuz, ovos, café, leite, beiju.
(16) Feijão, farinha, arroz, carne seca, salda, umbuzada
(17) Pão, aipim
(18) Sopa, cuscuz com carne, suco
(19) Não respondeu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Q49. Se você costuma comer frutas no seu dia a dia, diga quais são:
Abacaxi
Acerola
Banana
Caju
Goiaba
Graviola
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(7) Jaca
(8) Laranja
(9) Limão
(10) Maçã
(11) Mamão
(12) Manga
(13) Maracujá
(14) Melancia
(15) Mexerica
(16) Pinha
(17) Seriguela
(18) Umbu
(19) Uva
(20) Pera

Q50. Se você costuma comer legumes, verduras no seu dia a dia, diga quais são:
(1) Abóbora
(2) Abobrinha
(3) Alface
(4) Batata
(5) Berinjela
(6) Beterraba
(7) Cebola
(8) Cebolinha
(9) Cenoura
(10) Chuchu
(11) Coentro
(12) Couve
(13) Maxixe
(14) Pepino
(15) Quiabo
(16) Repolho
(17) Tomate
(18) Pimentão
(19) Batata Doce

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Q51. Se você costuma comer carne, dia de quais animais você costuma comer a carne:
Carne de bode
Carne de boi
Carne de porco
Carneiro
Galinha
Peixe / sardinhas

Dados socioeconômicos
Q52. Você e sua família são proprietários de terras?
(1) Sim
(2) Não
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(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Q53. Qual a dimensão da terra da família?
1 a 5 tarefas
5 a 10 tarefas
10 a 15 tarefas
Mais de 15 tarefas

Q54. O que é produzido nas terras da família?
Abóbora
Aipim
Batata doce
Feijão
Mandioca
Milho
Pimentão
Capim para o gado
(9) Frutas: a) acerola
b) caju
c) pinha
d) uva
e) mamão
f) melancia
g) goiaba
h) licuri
i) cajá
j) morango
k) manga
l) laranja

Q55. Quais legumes, verduras, hortaliças são produzidos via agricultura familiar?
(1) Abóbora
(2) Agrião
(3) Alface
(4) Batatinha
(5) Cebola
(6) Cebolinha
(7) Cenoura
(8) Chuchu
(9) Coentro
(10) Couve
(11) Salsinha
(12) Tomate
(13) Pimentão
(14) Morangos
Q56. O que é produzido através da agricultura familiar:
(1) São para consumo familiar
(2) São para ser vendido
(3) São para consumo familiar e ser vendido
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Q57. Onde os produtos agrícolas produzidos pela família são vendidos?
(1) Em feira livre
(2) Em supermercados
(3) De porta em porta
Q58. Sua família cria animais?
(1) Sim
(2) Não

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)

Q59. Quais animais são criados e usados para a alimentação?
Bodes e cabras
Carneiro e ovelhas
Gado bovino
Galinhas
Porcos
Q60. Os animais criados são vendidos?
Sim
Não

Q61. Onde os animais são vendidos?
(1) Feira livre
(2) Em supermercado / mercado
(3) Na própria comunidade
Q62. Quais alimentos são usados no dia a dia e que não são tirados da produção familiar?
(1) Abóbora
(2) Açúcar
(3) Agrião
(4) Alho
(5) Arroz
(6) Batata-doce
(7) Batatinha
(8) Bolacha
(9) Café
(10) Carne de boi
(11) Cebola
(12) Chuchu
(13) Coentro
(14) Coloral
(15) Cominho
(16) Farinha
(17) Feijão
(18) Galinha
(19) Macarrão
(20) Óleo
(21) Pão
(22) Peixe
(23) Sal
(24) Salsicha
(25) Cenoura
(26) Tomate
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(1)
(2)
(3)
(4)

Q63. Onde esses alimentos são comprados?
Feira livre
Supermercado em Jeremoabo ou Antas ou Novo Triunfo
Mercadinho na comunidade
Na mão de outros produtores

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Q64. Qual a renda familiar de sua família, contando com o ganho familiar de todos dos membros que
vivem na mesma casa (em salário mínimo)?
Menos de 1 salario
1 a 2 salários
2 a 4 salários
Menos que 1 salário
Bolsa família: _________________

Memória sociocultural
Q65. Qual(is) a(s) sua(s) atividade(s) de lazer preferida realizada na comunidade?
(1) Assistir TV
(2) Conversar com amigos
(3) Dançar o samba de coco
(4) Fazer caminhada
(5) Ir às festas na vizinhança
(6) Ir para a igreja
(7) Ir pra a roça
(8) Navegar na internet
(9) Ouvir rádio
(10) Samba de roda
(11) Visitar familiares
(12) Visitar pessoas doentes

Q66. Qual(is) a(s) brincadeiras de criança que você mais gostava de brincar?
(1) Amarelinha
(2) Aqui esconde / pique-esconde
(3) Boi do presépio
(4) Boneca de pano
(5) Brincar de balanço nas árvores / gangorra
(6) Brincar de boneca
(7) Brincar de escola
(8) Brincar de esconde-esconde/Pique-esconde
(9) Brincar de roda
(10) Brinquedo
(11) Correr de bandeira
(12) Dança do parafuso
(13) Fazer arapuca para pegar passarinho
(14) Guarda o meu anel
(15) Jogar futebol / jogar bola
(16) Panelada / Fazer comidinha
(17) Panela de barro
(18) Pega-pega
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(19)
(20)
(21)
(22)

Pegar “parea”
Pular corda
Samba de coco
Zabumba Roda

Q67. Existe alguma brincadeira, dança ou jogo tradicional que sua comunidade gosta de realizar?
Qual?
(1) Batuque
(2) Brincadeira de amiga secreta
(3) Brincadeira de roda
(4) Dança de roda
(5) Dança do parafuso
(6) Dançar forró
(7) Dominó / Dama
(8) Festa junina
(9) Festa da padroeira Santa Cecília
(10) Futebol / Jogar bola
(11) Novenário
(12) Peneirei-fubá
(13) Pular corda
(14) Rezar o terço
(15) Samba de coco
(16) Samba de roda
(17) Zumbi morreu
(18) Festas / festejos
(19) Dançar em festas nas comunidades
(20) Zabumba
Q68. Como mulher, qual o seu principal papel na comunidade?
(1) Ajudar financeiramente
(2) Colaborar com as ações comunitárias
(3) Costurar
(4) Cuidar das tarefas domésticas
(5) Cuidar dos filhos
(6) Cuidar dos mais velhos
(7) Educar
(8) Fazer vassoura e esteira de pindoba
(9) Na Associação
(10) Na igreja católica
(11) Trabalhar na roça
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APÊNDICE K

DEPARTAMENTO
EDUCAÇÃO
Doutoranda:
JosildaDE
Batista
Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
PROGRAMA DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

Dados da pesquisa doutoral sobre fatores bio-socioeconomicos e ambientais de
mulheres que vivem na Comunidade Quilombola de Siriquinha e Viração, no
Município de Jeremoabo, Bahia, Brasil, no bioma da Caatinga.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados coletados foram descritos por meio de frequências simples e percentuais quando
nominais ou ordinais e por meio de média e desvio padrão quando contínuas ou discretas. Para
avaliar associação entre cor/raça e variáveis sociodemográficas foi utilizado o teste exato de
Fisher. Para avaliar diferenças de média entre cor/raça e variáveis sociodemográficas foi utilizada
ANOVA. O nível de significância adotado foi de 5% e o software utilizado foi o R Core Team
2017. (por Íkaro Daniel C. Barreto, Estatístico, Doutorando em Estatística pela UFRPE.)
Tabela 1.
Total de Mulheres n (%)

58 (100)

Não-Caucasianas n (%)

45 (19,6)

Caucasianas n (%)

11 (80,4)
Tabela 2.
Cor/Raça
P valor
Total (%)

Não-Caucasiana

Caucasiana

28/02/2015

41 (70,7)

29 (64,4)

10 (90,9)

01/03/2015

17 (29,3)

16 (35,6)

1 (9,1)

1 (2)

1 (2,5)

0

18 (36)

16 (40)

2 (22,2)

Baixão de Cima, Jeremoabo-BA

1 (2)

1 (2,5)

0

Fazenda Buenos Aires, Jeremoabo-BA

1 (2)

0

1 (11,1)

17 (34)

13 (32,5)

4 (44,4)

Data de aplicação, n (%)

Local de nascimento, n(%)
Andaraí-BA
Antas-BA

0,268

Jeremoabo-BA
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Palmeira dos Índios-AL

1 (2)

0

1 (11,1)

Povoado Catuabo, Jeremoabo-BA

1 (2)

1 (2,5)

0

Povoado Folgador, Jeremoabo-BA

1 (2)

1 (2,5)

0

Povoado Tigui-BA

1 (2)

1 (2,5)

0

Povoado Viração, Jeremoabo-BA

2 (4)

1 (2,5)

1 (11,1)

Siriquinha, Jeremoabo-BA

4 (8)

4 (10)

0

Povoado Baixão do Félix-BA

2 (4)

1 (2,5)

0

Siriquinha

44 (75,9)

34 (75,6)

8 (72,7)

Viração

14 (24,1)

11 (24,4)

3 (27,3)

Casada

39 (68,4)

34 (87,2)

5 (45,5)

Solteira

5 (8,8)

3 (6,7)

2 (18,2)

12 (21,1)

7 (15,6)

4 (36,4)

1 (1,8)

1 (2,2)

0

Sem escolaridade

6 (11,8)

6 (15)

0

1º ano EF

8 (15,7)

5 (12,5)

3 (30)

2º ano EF

3 (5,9)

3 (7,5)

0

3º ano EF

6 (11,8)

5 (12,5)

1 (10)

4º ano EF

7 (13,7)

5 (12,5)

2 (20)

5º ano EF

3 (5,9)

3 (7,5)

0

6º ano EF

0

0

0

7º ano EF

2 (3,9)

2 (5)

0

8º ano EF

3 (5,9)

2 (5)

0

9º ano EF

1 (2)

1 (2,5)

0

1º ano EM

2 (3,9)

1 (2,5)

1 (10)

2º ano EM

0

0

0

3º ano EM

10 (19,6)

7 (17,5)

3 (30)

1 (2,1)

1 (2,5)

0

0

0

0

44 (91,7)

36 (90)

7 (100)

3 (6,3)

3 (7,5)

0

13 (22,4)

12 (26,7)

1 (9,1)

Povoado onde mora, n (%)
1,000
Estado Civil, n (%)

0,257
União estável (vive junto)
Viúva
Escolaridade, n (%)

0,673

Profissão, n (%)
Agente comunitária de saúde
Auxiliar de limpeza escolar

1,000
Lavradora/Agricultora
Professora
Aposentou-se, n (%)
Por idade

0,271
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Outro

45 (77,6)

33 (73,3)

10 (90,9)

Tem filhos, n (%)

53 (94,6)

42 (95,5)

10 (90,9)

1,000

4,78 (3,97)

5,18 (4,18)

2,70 (1,83)

0,075**

Casa alugada

0

0

0

Casa de parente

0

0

0

Casa dos pais

4 (6,9)

2 (4,4)

2 (18,2)

Casa própria

54 (93,1)

43 (95,6)

9 (81,8)

Adobo

13 (25,5)

10 (25,6)

2 (20)

Alvenaria/Bloco

38 (74,5)

29 (74,4)

8 (80)

0

0

0

Quantas pessoas vivem na mesma casa,
Média (DP)

4,04 (1,49)

4,12 (1,63)

3,91 (0,70)

0,679**

A casa possui quantos cômodos, Média (DP)

5,80 (2,10)

5,46 (1,98)

6,90 (2,23)

0,052**

53 (93)

41 (91,1)

11 (100)

0,575

A céu aberto

7 (36,8)

7 (38,9)

0

Em banheiro improvisado

12 (63,2)

11 (61,1)

1 (100)

Escova os dentes ao acordar, após as refeições
e antes de dormir; toma dois banhos por dia;
lava a cabeça duas vezes na semana.

30 (60)

21 (55,3)

9 (81,8)

Escova os dentes ao acordar, após as refeições
e antes de dormir; toma um banho ao dia; lava
a cabeça todos os dias.

3 (6)

2 (5,3)

1 (9,1)

Pariu quantos filhos, Média (DP)
Mora em, n (%)

0,169

Casa onde mora feita de, n (%)

Taipa

A casa possui banheiro, n (%)

1,000

Se a casa não possui banheiro, onde são
realizadas as necessidades básicas, n (%)
1,000
Sua higiene diária é feita da maneira, n (%)

0,313
Escova os dentes ao levantar e ao deitar; toma
um banho por dia; lava a cabeça uma vez por
semana.

13 (26)

11 (28,9)

1 (9,1)

Escova os dentes só uma vez ao dia; toma um
banho por dia; lava a cabeça uma vez por
semana.

4 (8)

4 (10,5)

0

56 (100)

44 (100)

11 (100)

Fogão a gás

16 (28,6)

11 (25)

5 (45,5)

Fogão a lenha

16 (28,6)

14 (31,8)

1 (9,1)

Fogão a gás e a lenha

24 (42,9)

19 (43,2)

5 (45,5)

39 (68,42)

33 (86,8)

5 (71,4)

A casa possui cozinha, n (%)

*

Fogão usado é, n (%)

0,254

Se o fogão é a lenha, quem vai busca-la, n
(%)
Eu (mulher)

0,574
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Filho

3 (5,26)

3 (7,9)

0

1,000

15 (26,32)

12 (31,6)

3 (42,9)

0,670

No mato próximo de casa

10 (21,3)

6 (15,4)

3 (42,9)

No mato longe de casa

35 (74,5)

32 (82,1)

3 (42,9)

2 (4,3)

1 (2,6)

1 (14,3)

São galhos retirados das árvores

0

0

0

São galhos secos caídos no chão

38 (82,6)

31 (81,6)

7 (100)

São galhos secos retirados das árvores

8 (17,4)

7 (18,4)

0

50 (90,9)

38 (88,4)

11 (100)

Não tem nada

5 (9,1)

5 (11,6)

0

Rede de esgoto

0

0

0

54 (100)

43 (100)

10 (100)

*

Geladeira

44 (81,5)

36 (83,7)

7 (70)

0,376

Liquidificador

32 (59,3)

25 (58,1)

7 (70)

0,722

2 (3,7)

1 (2,3)

0

1,000

Rádio

23 (42,6)

21 (48,8)

1 (10)

0,033

Telefone/Celular

29 (53,7)

26 (60,5)

3 (30)

0,156

TV

48 (88,9)

38 (88,4)

9 (90)

1,000

1 (1,9)

0

0

*

Candeeiro a gás

12 (50)

12 (60)

0

0,093

Candeeiro a querosene

1 (4,2)

1 (5)

0

1,000

15 (62,5)

11 (55)

4 (100)

0,259

47 (94)

36 (92,3)

10 (100)

0,598

Barragem/Barreiro

2 (3,8)

2 (4,9)

0

1,000

Caminhão Pipa

1 (1,9)

1 (2,4)

0

1,000

27 (51,9)

20 (48,8)

6 (60)

0,726

Poço/Poço artesiano

39 (75)

30 (73,2)

9 (90)

0,417

Tanque

7 (13,5)

6 (14,6)

0

0,331

Marido
Em que lugar vai pegar a lenha, n (%)

Próximo e longe de casa

0,064

Como a lenha é selecionada no mato, n (%)

0,342

Casa com saneamento básico, n (%)
Fossa

Casa com energia elétrica, n (%)

0,356

Se tem energia elétrica, quais
eletrodomésticos/meios de comunicação tem
em casa, n (%)

Micro-ondas

Forno elétrico
Se não tem energia elétrica, como é feita a
iluminação de sua casa à noite, n (%)

Vela
Casa com água canalizada, n (%)
De onde vem a água utilizada para beber e
para os serviços domésticos, n(%)

Cisterna
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Se a água é de “barreiros” ou outro lugar
longe de casa, quem vai buscar, n (%)
Eu (mulher)

30 (88,2)

27 (93,1)

3 (60)

0,094

Filho(s)

3 (8,8)

3 (10,3)

0

1,000

Irmão(s)

1 (2,9)

1 (3,4)

0

1,000

Marido

11 (32,4)

9 (31)

2 (40)

1,000

Em baldes sobre a cabeça e nas mãos

31 (83,8)

25 (83,3)

6 (85,7)

1,000

Em baldes sobre um carrinho de mão

9 (24,3)

8 (26,7)

1 (14,3)

0,656

Em barricas sobre animais

2 (5,4)

2 (6,7)

0

1,000

Em baldes plásticos

7 (13,5)

5 (12,2)

2 (20)

0,612

Em filtros de cerâmica/filtro de barro

24 (46,2)

21 (51,2)

3 (30)

0,300

0

0

0

*

1 (1,9)

1 (2,4)

0

1,000

28 (53,8)

25 (61)

2 (20)

0,033

Em tanque de cimento

1 (1,9)

0

1 (10)

0,196

Na cisterna

2 (3,8)

0

2 (20)

0,035

Na geladeira

1 (1,9)

0

0

*

Filtrada

33 (62,3)

27 (64,3)

6 (60)

1,000

Fervida

2 (3,8)

1 (2,4)

1 (10)

0,351

31 (58,5)

27 (64,3)

3 (30)

0,075

Cuida dos animais de criação

27 (50)

22 (52,4)

5 (45,5)

0,745

Cuida dos filhos pequenos

20 (37)

15 (35,7)

5 (45,5)

0,728

Lava e passa ferro nas roupas da família

31 (57,4)

23 (54,8)

7 (63,6)

0,738

Limpeza da casa

45 (83,3)

36 (85,7)

8 (72,7)

0,372

Prepara as refeições para a família

38 (70,4)

31 (73,8)

6 (54,5)

0,275

5 (9,3)

5 (11,9)

0

0,351

Trabalha na lavoura/na roça

25 (46,3)

18 (42,9)

6 (54,5)

0,518

Vai buscar água no poço

6 (11,1)

5 (11,9)

1 (9,1)

1,000

Vai para a escola

5 (9,3)

5 (11,9)

0

0,351

Vai pegar lenha

23 (42,6)

19 (45,2)

3 (27,3)

0,327

1 (1,9)

1 (2,4)

0

1,000

Se é a mulher quem vai buscar a água para
beber, como essa água é transportada, n
(%)

Onde a água que é usada para beber e
cozinhar é guardada, n (%)

Em latas de 20 litros
Em panelas
Em potes de barro/cerâmica

Água bebida pela família, n (%)

Coada com um pano
Atividades realizadas diariamente, n (%)

Trabalha fora de casa

Costura
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Tipos de lazer frequentes, n (%)
Gosta de viajar

8 (14)

6 (13,3)

2 (18,2)

1,000

Ler romances, revistas

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

15 (26,3)

11 (24,4)

3 (27,3)

1,000

8 (14)

6 (13,3)

2 (18,2)

1,000

Participa de grupo cultural: Quilombo: Samba
de coco

7 (12,3)

6 (13,3)

1 (9,1)

1,000

Vai a festas

5 (8,8)

4 (8,9)

1 (9,1)

1,000

Ver TV

34 (59,6)

29 (64,4)

5 (45,5)

0,310

Visita amigos/vizinhos

30 (52,6)

22 (48,9)

7 (63,6)

0,506

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

38 (66,7)

30 (66,7)

7 (63,6)

1,000

Animal (cavalo, jegue)

8 (14)

6 (13,3)

2 (18,2)

1,000

Automóvel

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Bicicleta

2 (3,5)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Caminhão

0

0

0

*

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

27 (47,4)

22 (48,9)

4 (36,4)

0,517

0

0

0

*

10 (17,5)

10 (22,2)

0

0,183

4 (7)

4 (8,9)

0

0,575

Vai ao hospital

21 (36,8)

15 (33,3)

5 (45,5)

0,497

Vai ao posto de saúde

30 (52,6)

24 (53,3)

6 (54,5)

1,000

Remédio caseiro

26 (45,6)

20 (44,4)

6 (54,5)

Remédio de farmácia

15 (26,3)

12 (26,7)

3 (27,3)

Remédio caseiro e de farmácia

16 (28,1)

13 (28,9)

2 (18,2)

1 (1,9)

1 (2,4)

0

51 (94,4)

40 (95,2)

10 (90,9)

Ouve música
Participa de grupo cultural: Quilombo

Vai à Igreja
Meio de transporte diário, n (%)
Anda a pé

Carroça
Moto
Ônibus
Q 39
Quando tem problemas de saúde o que faz,
n (%)
Fala com alguém mais velho (mãe, avó,
madrinha, etc)
Vai ao consultório médico

Costuma usar para tratar problemas de
saúde, n (%)

0,908

Se costuma usar remédio caseiro, os mais
usados são, n (%)
Chás, xarope, banhos à base de animais
(chifre, pelo, ossos, pele etc.)

0,505
Chás, xaropes, banhos à base de plantas (raiz,
caule, folha, flor, semente)
Plantas e suas partes (estruturas
vegetativas) que costuma usar como
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remédio para cuidar de sua saúde e/ou de
sua família, n (%)
Alcançur (folha)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Alecrim (rama, folha)

5 (8,9)

5 (11,4)

0

0,571

Alho

5 (8,9)

4 (9,1)

0

0,573

Anador (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Arcombo (raiz)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Arenque/Ariquem

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Aroeira (flor, folha, raiz)

8 (14,3)

5 (11,4)

3 (27,3)

0,335

Arruda (folha)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Avelã (folha)

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,200

Babatenã

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Babosa (folha)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Bandola (casca)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Boldo (folha)

9 (16,1)

7 (15,9)

2 (18,2)

1,000

Caatinga de cheiro (folha)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Caatingueira (flor)

7 (12,5

6 (13,6)

0

0,330

Café (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Cajueirinho/cajueiro-mirim (casca do caule,
folha)

6 (10,7)

4 (9,1)

1 (9,1)

1,000

0

0

0

*

Candeia (casca, folha)

3 (5,4)

2 (4,5)

1 (9,1)

1,000

Canudinho

4 (7,1)

2 (4,5)

2 (18,2)

0,175

Capim caboclo (folha)

4 (7,1)

4 (9,1)

0

0,573

Capim santo (folha)

26 (46,4)

18 (40,9)

7 (63,6)

0,310

Cominho (semente)

1 (1,8)

0

0

*

Coentro (folha, semente)

9 (16,1)

7 (15,9)

2 (18,2)

1,000

Endio (folha)

2 (3,6)

1 (2,3)

1 (9,1)

0,363

31 (55,4)

22 (50)

7 (72,7)

0,310

Erva-doce (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Eucalipto (folha)

6 (10,7)

5 (11,4)

1 (9,1)

1,000

Folha de laranja (folha)

4 (7,1)

3 (6,8)

1 (9,1)

1,000

Gengibre (raiz)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Goiaba (folha, flor, casca do caule)

8 (14,3)

6 (13,6)

2 (18,2)

1,000

Hortelã (folha)

15 (26,8)

11 (25)

3 (27,3)

1,000

Jatobá (casca do caule)

8 (14,3)

6 (13,6)

1 (9,1)

1,000

Jenisi (raiz)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Cana branca (folha)

Erva-cidreira (folha)
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Jurema (folha)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Jurubeba

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

0

0

0

*

Mangaba (“leite”)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Manjericão (folha)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Mastruz (folha)

4 (7,1)

3 (6,8)

1 (9,1)

1,000

Mororó

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Pau d’arco (casca do caule)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Pau ferro

7 (12,5)

6 (13,6)

1 (9,1)

1,000

Pau santo (casca do caule)

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Pimenta do reino (semente)

1 (1,8)

0

0

*

Pinhão (“olho” da planta)

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Pueijo

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Quebra facão

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Quipé (olho)

0

0

0

*

Romã/Romano (folha e fruto)

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Sambacaitá (folha)

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Torquia

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

0

0

0

*

Umbuzeiro (folha)

2 (3,5)

1 (2,2)

0

1,000

Vassourinha (folha)

4 (7)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Velande

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Velande de cheiro

1 (1,8)

0

0

*

Maracujá (folha)

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Banha de bode

1 (1,8)

0

1 (10)

0,185

Banha da jiboia

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

20 (36,4)

15 (34,1)

5 (50)

0,471

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

12 (21,8)

11 (25)

1 (10)

0,426

Casco do tatu

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Chifre de boi

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Fel do frango

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Leite de cabra preta

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Leite de jumenta (jegue)

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Malva (folha)

Umburana de cheiro (semente)

Animais e respectivos órgãos (chifres, pelo,
pele, ossos, etc) que costuma usar como
remédio para cuidar de sua saúde e/ou de
sua família, n (%)

Banha de galinha
Banha de peixe
Banha/sebo de carneiro
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Mel de abelha

3 (5,5)

3 (6,8)

0

0,619

Penas de zabelê (pássaro)

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Posta de boi

1 (1,8)

1 (2,3)

0

1,000

Alergia

3 (5,3)

3 (6,7)

0

0,623

Catapora

1 (1,8)

0

1 (10)

0,182

Colesterol alto/triglicéres

3 (5,3)

3 (6,7)

0

0,623

Coluna

5 (8,8)

4 (8,9)

1 (10)

1,000

Dengue

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Dor de barriga/diarreia

6 (10,5)

4 (8,9)

2 (20)

0,579

Dor de cabeça

21 (36,8)

16 (35,6)

5 (50)

0,480

Dor de dente

4 (7)

2 (4,4)

2 (20)

0,147

Dor de estômago

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Dor nas costas

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Dor nas pernas

3 (5,3)

3 (6,7)

0

0,623

Dor no joelho

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Enxaqueca

3 (5,3)

2 (4,4)

1 (10)

1,000

Febre

7 (12,3)

4 (8,9)

3 (30)

0,104

Febre reumática

1 (1,8)

0

0

*

Gases

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Gripe

8 (14)

4 (8,9)

4 (40)

0,029

Inflamação dos rins

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Insônia

0

0

0

*

Nervos

3 (5,3)

2 (4,4)

1 (10)

1,000

Pneumonia

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Pressão alta

5 (8,8)

4 (8,9)

0

0,584

Problema gastrointestinal

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Queimadura

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Sarampo

1 (1,8)

0

1 (10)

0,182

Tendinite

1 (1,8)

0

0

*

Tontura

1 (1,8)

0

1 (10)

0,182

Úlcera

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Varizes

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Verminose

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Vômito

0

0

0

*

Nenhum

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Problemas de saúde que você tem com
frequência ou já teve, n (%)
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O que costuma beber e/ou comer no café da
manhã, n (%)
Café

51 (87,9)

39 (86,7)

10 (90,9)

1,000

Cuscuz

44 (75,9)

37 (82,2)

5 (45,5)

0,020

Leite

41 (70,7)

32 (71,1)

8 (82,7)

1,000

Pão

34 (58,6)

26 (57,8)

7 (63,6)

0,750

Aipim

29 (50)

25 (55,6)

3 (27,3)

0,177

Fruta

11 (19)

9 (20)

2 (18,2)

1,000

Batata doce

9 (15,5)

7 (15,6)

2 (18,2)

1,000

Margarina

5 (8,6)

3 (6,7)

2 (18,2)

0,251

Manteiga

10 (17,2)

6 (13,3)

4 (36,4)

0,093

Bolo

5 (8,6)

3 (6,7)

2 (18,2)

0,251

Carne

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Chá

3 (5,2)

3 (6,7)

0

0,607

Ovos

4 (6,9)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Coalhada

3 (5,2)

2 (4,4)

1 (9,1)

1,000

Umbuzada

3 (5,2)

2 (4,4)

1 (9,1)

1,000

Beiju

15 (25,9)

13 (28,9)

1 (9,1)

0,258

Feijão

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

Arroz

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

Agua

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

Mortadela

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Suco

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Feijão

53 (91,4)

41 (91,1)

11 (100)

0,575

Suco

44 (75,9)

35 (77,8)

8 (72,7)

1,000

Farinha

20 (34,5)

15 (33,3)

5 (45,5)

0,497

Arroz

47 (81)

35 (77,8)

11 (100)

0,183

Carne

41 (70,7)

30 (66,7)

10 (90,9)

0,150

Abóbora

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Beterraba

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Couve

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Alface

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Tomate

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

14 (24,1)

12 (26,7)

2 (18,2)

0,711

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

O que costuma beber e/ou comer no
almoço, n (%)

Verduras/salada
Cuscuz
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Refrigerante

3 (5,2)

3 (6,7)

0

0,607

10 (17,2)

7 (15,6)

2 (18,2)

1,000

Aipim

14 (24,1)

11 (24,4)

3 (27,3)

1,000

Ovo

12 (21,1)

8 (17,8)

4 (36,4)

0,224

Feijão

23 (40,4)

17 (37,8)

5 (45,5)

0,736

Sopa

4 (7)

4 (8,9)

0

0,575

Beiju

11 (19,3)

9 (20)

2 (18,2)

1,000

Arroz

20 (35,1)

16 (35,6)

3 (27,3)

0,732

Bolacha

6 (10,5)

5 (11,1)

1 (9,1)

1,000

Chá

7 (12,3)

7 (15,6)

0

0,324

Cuscuz

31 (54,4)

23 (51,1)

8 (72,7)

0,312

Carne

25 (43,9)

20 (44,4)

4 (36,4)

0,741

Macarrão

0

0

0

*

Salsicha

0

0

0

*

Café

19 (33,3)

15 (33,3)

4 (36,4)

1,000

Leite

21 (36,8)

17 (37,8)

4 (36,4)

1,000

4 (7)

4 (8,9)

0

0,575

Suco

10 (17,5)

10 (22,2)

0

0,183

Pão

13 (22,8)

12 (26,7)

0

0,097

Salada

4 (7)

2 (4,4)

2 (18,2)

0,169

Umbuzada

4 (7)

2 (4,4)

2 (18,2)

0,169

3 (5,3)

3 (6,7)

0

0,607

Abacaxi

3 (5,2)

3 (6,7)

0

0,607

Acerola

5 (8,6)

4 (8,9)

1 (9,1)

1,000

Banana

24 (41,4)

16 (35,6)

7 (63,6)

0,170

11 (19)

9 (20)

0

0,180

Goiaba

15 (25,9)

13 (28,9)

2 (18,2)

0,708

Graviola

6 (10,3)

4 (8,9)

2 (18,2)

0,586

Jaca

3 (5,2)

3 (6,7)

0

0,607

Laranja

31 (53,4)

22 (48,9)

8 (72,7)

0,192

Limão

0

0

0

*

Maçã

10 (17,2)

8 (17,8)

1 (9,1)

0,671

18 (31)

16 (35,6)

2 (18,2)

0,314

Macarrão
O que costuma beber e/ou comer à noite, no
jantar, n (%)

Banana

Batata
Se você costuma comer frutas no seu dia a
dia, diga quais são, n (%)

Caju

Mamão
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Manga

31 (53,4)

26 (57,8)

4 (36,4)

0,313

Maracujá

24 (41,4)

17 (37,8)

6 (54,5)

0,496

Melancia

5 (8,6)

5 (11,1)

0

0,571

Mexerica

3 (5,2)

2 (4,4)

1 (9,1)

1,000

Pinha

2 (3,4)

1 (2,2)

0

1,000

Seriguela

7 (12,1)

4 (8,9)

3 (27,3)

0,128

Umbu

5 (8,6)

3 (6,7)

2 (18,2)

0,251

Uva

10 (17,2)

8 (17,8)

1 (9,1)

0,671

Pera

4 (6,9)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Abóbora

4 (6,9)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Abobrinha

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Alface

43 (74,1)

35 (77,8)

8 (72,7)

1,000

Batata

22 (37,9)

17 (37,8)

4 (36,4)

1,000

Berinjela

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Beterraba

4 (6,9)

4 (8,9)

0

0,575

Cebola

11 (19)

11 (24,4)

0

0,098

Cebolinha

2 (3,4)

2 (4,4)

0

1,000

Cenoura

24 (41,4)

20 (44,4)

3 (27,3)

0,335

Chuchu

5 (8,6)

4 (8,9)

0

0,575

Coentro

5 (8,6)

5 (11,1)

0

0,571

Couve

21 (36,2)

16 (35,6)

5 (45,5)

0,730

Maxixe

2 (3,4)

2 (4,4)

0

1,000

Pepino

5 (8,6)

5 (11,1)

0

0,571

Quiabo

7 (12,1)

4 (8,9)

3 (27,3)

0,128

Repolho

14 (24,1)

11 (24,4)

3 (27,3)

1,000

Tomate

41 (70,7)

31 (68,9)

10 (90,9)

0,255

Pimentão

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Batata Doce

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

3 (5,2)

2 (4,4)

0

1,000

53 (91,4)

40 (88,9)

11 (100)

0,571

29 (50)

24 (53,3)

5 (45,5)

0,742

Carneiro

13 (22,4)

9 (20)

4 (36,4)

0,426

Galinha

45 (77,6)

36 (80)

8 (72,7)

0,686

Se você costuma comer legumes, verduras
no seu dia a dia, quais são, n (%)

Se costuma comer carne, de quais animais
você costuma comer a carne, n (%)
Carne de bode
Carne de boi
Carne de porco
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Peixe/sardinhas

9 (15,5)

9 (20)

0

0,180

Você e sua família são proprietários de
terras, n (%)

54 (94,7)

41 (93,2)

11 (100)

0,603

1 a 5 tarefas

17 (30,9)

14 (33,3)

3 (27,3)

5 a 10 tarefas

11 (20)

7 (16,7)

3 (27,3)

10 a 15 tarefas

11 (20)

8 (19)

3 (27,3)

16 (29,1)

13 (31)

2 (18,2)

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Aipim

43 (74,1)

35 (77,8)

7 (63,6)

0,439

Batata doce

24 (41,1)

21 (46,7)

3 (27,3)

0,319

Feijão

52 (89,7)

42 (93,3)

9 (81,8)

0,251

Mandioca

51 (87,9)

40 (88,9)

10 (90,9)

1,000

Milho

54 (93,1)

43 (95,6)

10 (90,9)

1,000

0

0

0

*

2 (3,4)

0

2 (18,2)

0,036

23 (39,7)

20 (44,4)

3 (27,3)

0,335

Acerola

3 (5,2)

2 (4,4)

1 (9,1)

1,000

Caju

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Pinha

2 (3,4)

0

1 (9,1)

0,196

Uva

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

Mamão

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Melancia

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Goiaba

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Licuri

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Cajá

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

0

0

0

*

Manga

1 (1,7)

0

0

*

Laranja

1 (1,7)

0

0

*

30 (51,7)

27 (60)

3 (27,3)

0,090

Agrião

4 (6,9)

4 (8,9)

0

0,575

Alface

42 (72,4)

33 (73,3)

9 (81,8)

0,711

Batatinha

7 (12,1)

7 (15,6)

0

0,324

Cebola

2 (3,4)

0

1 (9,1)

0,196

Qual a dimensão da terra da família, n (%)

0,748
Mais de 15 tarefas
O que é produzido nas terras da família, n
(%)
Abóbora

Pimentão
Capim para o gado
Frutas

Morango

Quais legumes, verduras, hortaliças são
produzidos via agricultura familiar, n (%)
Abóbora
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Cebolinha

36 (62,1)

29 (64,4)

7 (63,6)

1,000

Cenoura

21 (36,2)

18 (40)

3 (27,3)

0,508

Chuchu

8 (13,8)

7 (15,6)

1 (9,1)

0,685

Coentro

39 (67,2)

29 (64,4)

9 (81,8)

0,314

Couve

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Salsinha

5 (8,6)

4 (8,9)

1 (9,1)

1,000

Tomate

0

0

0

*

Pimentão

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

Morangos

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

33 (60)

28 (65,1)

3 (30)

0

0

0

22 (40)

15 (34,9)

7 (70)

16 (45,7)

13 (50)

2 (25)

Em supermercados

0

0

0

De porta em porta

19 (54,3)

13 (50)

6 (75)

Sua família cria animais, n (%)

52 (96,3)

40 (95,2)

11 (100)

1,000

Bodes e cabras

12 (20,7)

11 (24,4)

1 (9,1)

0,424

Carneiro e ovelhas

13 (22,4)

11 (24,4)

2 (18,2)

0,721

Gado bovino

35 (60,3)

27 (60)

6 (54,5)

1,000

47 (81)

37 (82,2)

10 (90,9)

0,671

Porcos

26 (44,8)

23 (51,1)

3 (27,3)

0,192

Os animais criados são vendidos, n (%)

38 (69,1)

31 (72,1)

7 (63,6)

0,714

37 (92,5)

30 (93,8)

7 (87,5)

2 (5)

1 (3,1)

1 (12,5)

1 (2,5)

1 (3,1)

0

Abóbora

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Açúcar

15 (26,3)

12 (26,7)

3 (27,3)

1,000

Agrião

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Alho

2 (3,5)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

O que é produzido através da agricultura
familiar, n (%)
São para consumo familiar
São para ser vendido
São para consumo familiar e ser vendido

0,073

Onde os produtos agrícolas produzidos pela
família são vendidos, n (%)
Em feira livre

0,257

Animais são criados e usados para a
alimentação, n (%)

Galinhas

Onde os animais são vendidos, n (%)
Feira livre
Em supermercado/mercado
Na própria comunidade

0,494

Quais alimentos são usados no dia a dia e
que não são tirados da produção familiar, n
(%)
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Arroz

32 (56,1)

26 (57,8)

6 (54,5)

1,000

3 (5,3)

1 (2,2)

2 (18,2)

0,095

Batatinha

4 (7)

1 (2,2)

3 (27,3)

0,021

Bolacha

3 (5,3)

2 (4,4)

1 (9,1)

1,000

Café

9 (15,8)

7 (15,6)

2 (18,2)

1,000

Carne de boi

3 (5,3)

3 (6,7)

0

0,607

Cebola

5 (8,8)

1 (2,2)

4 (36,4)

0,004

Chuchu

0

0

0

*

Coentro

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Coloral

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Cominho

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Farinha

5 (8,8)

5 (11,1)

0

0,571

Feijão

5 (8,8)

5 (11,1)

0

0,571

Galinha

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Macarrão

20 (35,1)

16 (35,6)

4 (36,4)

1,000

Óleo

13 (22,8)

11 (24,4)

2 (18,2)

0,721

Pão

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Peixe

3 (5,3)

2 (4,4)

1 (9,1)

1,000

Sal

6 (10,5)

6 (13,3)

0

0,334

Salsicha

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Cenoura

0

0

0

*

Tomate

2 (3,5)

0

2 (18,2)

0,036

16 (28,6)

10 (22,7)

5 (45,5)

0,255

Supermercado em Jeremoabo ou Antas ou
Novo Triunfo

2 (3,6)

2 (4,5)

0

1,000

Mercadinho na comunidade

42 (75)

34 (77,3)

8 (72,7)

1,000

Na mão de outros produtores

3 (5,4)

3 (6,8)

0

0,603

Assistir TV

25 (43,1)

19 (42,2)

6 (54,5)

0,514

Conversar com amigos

28 (48,3)

22 (48,9)

5 (45,5)

1,000

Dançar o samba de coco

3 (5,2)

2 (4,4)

0

1,000

Fazer caminhada

8 (13,8)

6 (13,3)

2 (18,2)

1,000

Ir às festas na vizinhança

5 (8,6)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Ir para a igreja

7 (12,1)

5 (11,1)

0

0,571

Batata doce

Onde esses alimentos são comprados, n (%)
Feira livre

Q64
Qual(is) a(s) sua(s) atividade(s) de lazer
preferida realizada na comunidade, n (%)
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Ir pra a roça

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Navegar na internet

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

12 (20,7)

11 (24,4)

1 (9,1)

0,424

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

39 (67,2)

31 (68,9)

7 (63,6)

1,000

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Amarelinha

5 (8,6)

4 (8,9)

1 (9,1)

1,000

Aqui esconde pique esconde

2 (3,4)

2 (4,4)

0

1,000

Boi do presépio

0

0

0

*

Boneca de pano

3 (5,2)

2 (4,4)

0

1,000

Brincar de balanço nas árvores gangorra

2 (3,4)

2 (4,4)

0

1,000

Brincar de boneca

23 (39,7)

20 (44,4)

3 (27,3)

0,335

Brincar de escola

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Brincar de esconde esconde/Pique esconde

9 (15,5)

6 (13,3)

3 (27,3)

0,358

Brincar de roda

6 (10,3)

4 (8,9)

1 (9,1)

1,000

Brinquedo

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Correr de bandeira

1 (1,7)

0

1 (9,1)

0,196

Dança do parafuso

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Fazer arapuca para pegar passarinho

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Guarda o meu anel

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Jogar futebol jogar bola

6 (10,3)

5 (11,1)

1 (9,1)

1,000

Panelada Fazer comidinha

11 (19)

9 (20)

1 (9,1)

0,667

Panela de barro

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Pegapega

4 (6,9)

4 (8,9)

0

0,575

Pegar parea

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Pular corda

18 (31)

13 (28,9)

4 (36,4)

0,719

Samba de coco

3 (5,2)

3 (6,7)

0

0,607

Zabumba Roda

2 (3,4)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Batuque

5 (8,8)

5 (11,1)

0

0,571

Brincadeira de amiga secreta

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

4 (7)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

4 (7)

3 (6,7)

1 (9,1)

1,000

Ouvir rádio
Samba de roda
Visitar familiares
Visitar pessoas doentes
Qual(is) a(s) brincadeiras de criança que
você mais gostava de brincar, n (%)

Existe alguma brincadeira, dança ou jogo
tradicional que sua comunidade gosta de
realizar, n (%)

Brincadeira de roda
Dança de roda
Dança do parafuso
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Dançar forró

2 (3,5)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Dominó Damas

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Festa junina

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Festa da padroeira Santa Cecília

2 (3,5)

0

2 (18,2)

0,036

Futebol Jogar bola

9 (15,8)

6 (13,3)

3 (27,3)

0,358

Novenário

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

4 (7)

4 (8,9)

0

0,575

Pular corda

2 (3,5)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Rezar o terço

1 (1,8)

1 (2,2)

0

1,000

Samba de coco

32 (56,1)

27 (60)

5 (45,5)

0,501

Samba de roda

2 (3,5)

1 (2,2)

1 (9,1)

0,357

Zumbi morreu

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Festas festejos

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Dançar em festas nas comunidades

2 (3,5)

2 (4,4)

0

1,000

Zabumba

1 (1,8)

0

1 (9,1)

0,196

Ajudar financeiramente

10 (17,2)

8 (17,8)

2 (18,2)

1,000

Colaborar com as ações comunitárias

13 (22,4)

12 (26,7)

0

0,097

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Cuidar das tarefas domésticas

33 (56,9)

26 (57,8)

7 (63,6)

0,750

Cuidar dos filhos

41 (70,7)

32 (71,1)

9 (81,8)

0,708

Cuidar dos mais velhos

10 (17,2)

8 (17,8)

1 (9,1)

0,671

Educar

3 (5,2)

3 (6,7)

0

0,607

Fazer vassoura e esteira de pindoba

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Na Associação

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Na igreja católica

1 (1,7)

1 (2,2)

0

1,000

Trabalhar na roça

31 (53,4)

24 (53,3)

5 (45,5)

0,742

Peneirei fubá

Como mulher, qual o seu principal papel na
comunidade, n (%)

Costurar

Teste Exato de Fisher; *Devido a problemas numéricos o teste não pode ser calculado; **ANOVA
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APÊNDICE L

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

ROTEIRO

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

A entrevista que está a ser iniciada, é um instrumento de coleta de dados, e tem
como objetivo abordar sobre o(s) fenômeno(s) estudado(s) na pesquisa doutoral
“Representações sociais e saberes de mulheres quilombolas: tessituras sobre
qualidade de vida no bioma caatinga”. A entrevista deverá ser conduzida pela
pesquisadora em ambiente previamente acordado, individualmente, com todas as
entrevistadas (20), em um clima de tranquilidade e confiança entre as partes. As
entrevistadas terão a garantia de que suas identidades serão preservadas, respeitando os
preceitos éticos que norteiam todas as pesquisas científicas, incluindo a assinatura de
anuência e termo de compromisso e responsabilidade para a realização da entrevista semiestruturada.

Questões:
1. Como você se sente sendo convidada para colaborar com a nossa pesquisa, participando
dessa entrevista?
2. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em Viração e Siriquinha, é o fato de que
Siriquinha é uma comunidade formada por negros, e Viração ser formada por negros e
brancos. Você conhece a razão dessa diferença? Fale sobre essa situação.
3. Como é para você morar em uma comunidade quilombola, em pleno sertão, na caatinga?
4. Vivendo em uma comunidade quilombola, no seio da caatinga, quais as situações
enfrentadas por você, no dia a dia, que você considera como algo bom? Por que?
5. Você considera que morar em uma comunidade quilombola, no seio da caatinga apresenta
algum(ns) aspecto(s) negativo(s)? Qual(is)? Por que?
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6. A caatinga tem alguma influência no seu modo de estar e encarar a vida? Como? Por que?
7. Existe alguma coisa que a preocupa vivendo aqui na comunidade? O que? Por que?
8. Como é a vida em comunidade aqui em Viração e Siriquinha? Descreva o seu dia a dia,
e o da comunidade.
9. Como são resolvidas as questões do dia a dia, no que se refere aos afazeres domésticos:
alimentação, cuidado com a saúde, a educação dos filhos, cuidados com a casa, a lavoura
etc.?
10. Você considera que as pessoas que vivem em uma comunidade quilombola, na caatinga,
compreende o mundo de forma diferente? Explique.
11. O que você acha que as pessoas pensam sobre comunidade quilombola e sobre a caatinga?
12. O que você acha que as pessoas pensam sobre os moradores das comunidades
quilombolas?
13. Você considera que a sua qualidade de vida, vivendo aqui na comunidade é boa ou ruim?
Por que?
14. O que você acha que as pessoas pensam sobre a qualidade de vida das pessoas que moram
em comunidade quilombola na caatinga?
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APÊNDICE M

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL I
O encontro entre mulheres - Grupo Focal – aqui proposto, tem como objetivo
dialogar sobre o (com)viver na Comunidade Quilombola de Viração e Siriquinha,
povoados inseridos no seio da Caatinga, de modo a obter informações relevantes sobre a
qualidade de vida dessas mulheres/comunidades. Grupo Focal é mais um instrumento
metodológico da pesquisa doutoral “Representações sociais e saberes de mulheres
quilombolas: tessituras sobre qualidade de vida no bioma caatinga”, o qual deverá
ser conduzido pela pesquisadora em ambiente previamente acordado com todas as
participantes do grupo (10), em um clima de tranquilidade, descontração e confiança entre
as partes. As participantes do Grupo Focal terão a garantia de que suas identidades serão
preservadas, respeitando os preceitos éticos que norteiam todas as pesquisas científicas,
incluindo a assinatura de anuência e termo de compromisso e responsabilidade para a sua
realização.

Seção I: Mulheres pertencentes à faixa etária 18 a 30 anos.
Regras a serem observadas:
Respeitar a privacidade dos outros participantes e não repetir/comentar sobre o que foi
discutido durante a reunião fora do Grupo Focal.
Uma pessoa deve falar de cada vez, com um tempo máximo de 10min.
Respeitar a opinião dos outros – não rejeitar ou criticar os comentários dos demais
participantes.
Dar a cada um a mesma oportunidade de participar da discussão.
Início das atividades: aplicação da Dinâmica – “Auxílio mútuo”. (10 mim)
Objetivo: Reflexão da importância do próximo em nossa vida.
Material: Um pirulito para cada participante.
Procedimento:
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.

Em seguida abre-se a discussão sobre a dinâmica que tem como fundamento maior dar abertura
sobre a reflexão de quanto precisamos do outro para chegar a algum objetivo, e de que ajudando
ao outro seremos ajudados.

Roteiro para a discussão: Tempo de discussão 110’ (1h50min)
PERGUNTAS

Tema 1: Educação e o cotidiano

TEMPO

20’

O que a escola / a educação significa na vida das pessoas?
Quais são as atividades que vocês realizam em sua vida diária que vocês consideram
que o que foi aprendido na escola tem ajudado?
Em que vocês consideram que a falta da escola tem prejudicado no seu dia a dia? (Para
quem não tem escolarização ou não concluiu o Ensino Básico)
O que aprendeu na escola facilitou na criação / educação dos filhos? Como?

Tema 2: A comunidade e os aspectos bio-socioambientais
Vocês consideram que a comunidade onde vivem tem tudo o que precisam para
(com)viver?
O que existe na comunidade que vocês consideram como sendo o que existe de melhor
para se viver? Por que?

30’
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Quais os fatores que vocês consideram que deveriam ser melhorados na comunidade?
Por que?
O fato de Viração e Siriquinha estarem no meio da Caatinga, significa o que para
vocês?
O quanto cada uma de vocês conhecem bem o ambiente em que a comunidade de
vocês está inserida? Dê exemplos.
Como você vê a relação da sua comunidade com o ambiente? Dê exemplo de ações
que indicam essa relação.

Tema 3: A comunidade e os aspectos socioeconômicos

30’

Como vocês veem o modo de vida socioeconômico que existe na comunidade?
Para você, de que forma os fatores ambientais naturais da caatinga, interferem na vida
socioeconômica da sua comunidade e da vida de sua família?
Quais são as formas de vida econômica existente na comunidade?
Você considera que a praticada em sua família promove o sustento adequado de todos?
Quais fatores socioeconômicos indicam que a comunidade está conseguindo suprir as
necessidades cotidianas?
Existem dificuldades que enfrentadas pela comunidade que ainda precisam ser
enfrentadas e superadas? Quais?

Tema 4: Memória sociocultural

15’

Qual o valor que as atividades culturais (brincadeiras, jogos, festas, estórias, poesia
etc.), tem na vida das pessoas?
Que sentimento vem à sua memória quando lembra das brincadeiras infanto-juvenis
que realizaste quando criança e adolescente?
Você considera que sua comunidade realiza atividades socioculturais que promovem
maior integração entre as pessoas? Por que?

Tema 5: Conceito de Qualidade de vida

Vocês acham que existe qualidade de vida na comunidade em que vivem?
O que é qualidade de vida para você?
O que você acha que as pessoas de um modo geral consideram como qualidade de
vida?
Dê exemplos de um aspecto característico de sua comunidade que você considera
como sendo de qualidade de vida.
Qual o seu sentimento quando pensa em sua comunidade? Descreva-o.

15’
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL II
O encontro entre mulheres - Grupo Focal – aqui proposto, tem como objetivo
dialogar sobre o (com)viver na Comunidade Quilombola de Viração e Siriquinha,
povoados inseridos no seio da Caatinga, de modo a obter informações relevantes sobre a
qualidade de vida dessas mulheres/comunidades. Grupo Focal é mais um instrumento
metodológico da pesquisa doutoral “Representações sociais e saberes de mulheres
quilombolas: tessituras sobre qualidade de vida no bioma caatinga”, o qual deverá
ser conduzido pela pesquisadora em ambiente previamente acordado com todas as
participantes do grupo (10), em um clima de tranquilidade, descontração e confiança entre
as partes. As participantes do Grupo Focal terão a garantia de que suas identidades serão
preservadas, respeitando os preceitos éticos que norteiam todas as pesquisas científicas,
incluindo a assinatura de anuência e termo de compromisso e responsabilidade para a sua
realização.

Seção II: Mulheres pertencentes à faixa etária 31 a 43 anos.
Regras a serem observadas:
Respeitar a privacidade dos outros participantes e não repetir/comentar sobre o que foi
discutido durante a reunião fora do Grupo Focal.
Uma pessoa deve falar de cada vez, com um tempo máximo de 10min.
Respeitar a opinião dos outros – não rejeitar ou criticar os comentários dos demais
participantes.
Dar a cada um a mesma oportunidade de participar da discussão.
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Início das atividades: aplicação da Dinâmica – “Historinha”. (10 mim)

.

Objetivo: Avaliar a memorização e atenção.
Material: Um objeto pequeno.
Procedimento:
Todos devem estar sentados em círculo, de modo que todos possam se
ver. O facilitador deve ter em mãos um objeto pequeno e,
direcionando-se a todos, deve começar a história dizendo:
- “Isto é um.... (Ex. Chaveiro)”.
Em seguida deve passar o objeto à pessoa ao seu lado que deverá
acrescentar mais uma palavra a história, sempre repetindo tudo o que
já foi dito.
Ex:

- “Istodeéhistórias
um chaveiro
A dinâmica permite a criação
muitocolorido...”
engraçadas...! Promovendo muita descontração
entre o grupo.
E assim sucessivamente até que alguém erre a ordem da história,
pagando uma prenda escolhida pelo grupo.

Roteiro para a discussão: Tempo de discussão 110’ (1h50min)
PERGUNTAS

Tema 1: Educação e o cotidiano

TEMPO
20’

O que a escola / a educação significa na vida das pessoas?
Quais são as atividades que vocês realizam em sua vida diária que vocês consideram
que o que foi aprendido na escola tem ajudado?
Em que vocês consideram que a falta da escola tem prejudicado no seu dia a dia? (Para
quem não tem escolarização ou não concluiu o Ensino Básico)
O que aprendeu na escola facilitou na criação / educação dos filhos? Como?

Tema 2: A comunidade e os aspectos bio-socioambientais

30’

Vocês consideram que a comunidade onde vivem tem tudo o que precisam para
(com)viver?
O que existe na comunidade que vocês consideram como sendo o que existe de melhor
para se viver? Por que?
Quais os fatores que vocês consideram que deveriam ser melhorados na comunidade?
Por que?
10. O fato de Viração e Siriquinha estarem no meio da Caatinga, significa o que para
vocês?
11. O quanto cada uma de vocês conhecem bem o ambiente em que a comunidade de
vocês está inserida? Dê exemplos.
12. Como você vê a relação da sua comunidade com o ambiente? Dê exemplo de ações
que indicam essa relação.

Tema 3: A comunidade e os aspectos socioeconômicos
Como vocês veem o modo de vida socioeconômico que existe na comunidade?
Para você, de que forma os fatores ambientais naturais da caatinga, interferem na vida
socioeconômica da sua comunidade e da vida de sua família?
Quais são as formas de vida econômica existente na comunidade?

30’
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10. Você considera que a praticada em sua família promove o sustento adequado de todos?
11. Quais fatores socioeconômicos indicam que a comunidade está conseguindo suprir as
necessidades cotidianas?
12. Existem dificuldades que enfrentadas pela comunidade que ainda precisam ser
enfrentadas e superadas? Quais?

Tema 4: Memória sociocultural

15’

Qual o valor que as atividades culturais (brincadeiras, jogos, festas, estórias, poesia
etc.), tem na vida das pessoas?
Que sentimento vem à sua memória quando lembra das brincadeiras infanto-juvenis
que realizaste quando criança e adolescente?
Você considera que sua comunidade realiza atividades socioculturais que promovem
maior integração entre as pessoas? Por que?

Tema 5: Conceito de Qualidade de vida

15’

Vocês acham que existe qualidade de vida na comunidade em que vivem?
O que é qualidade de vida para você?
O que você acha que as pessoas de um modo geral consideram como qualidade de
vida?
Dê exemplos de um aspecto característico de sua comunidade que você considera
como sendo de qualidade de vida.
10. Qual o seu sentimento quando pensa em sua comunidade? Descreva-o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL III
O encontro entre mulheres - Grupo Focal – aqui proposto, tem como objetivo
dialogar sobre o (com)viver na Comunidade Quilombola de Viração e Siriquinha,
povoados inseridos no seio da Caatinga, de modo a obter informações relevantes sobre a
qualidade de vida dessas mulheres/comunidades. Grupo Focal é mais um instrumento
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metodológico da pesquisa doutoral “Representações sociais e saberes de mulheres
quilombolas: tessituras sobre qualidade de vida no bioma caatinga”, o qual deverá
ser conduzido pela pesquisadora em ambiente previamente acordado com todas as
participantes do grupo (10), em um clima de tranquilidade, descontração e confiança entre
as partes. As participantes do Grupo Focal terão a garantia de que suas identidades serão
preservadas, respeitando os preceitos éticos que norteiam todas as pesquisas científicas,
incluindo a assinatura de anuência e termo de compromisso e responsabilidade para a sua
realização.

Seção III: Mulheres pertencentes à faixa etária 44 a 56 anos.
Regras a serem observadas:
Respeitar a privacidade dos outros participantes e não repetir/comentar sobre o que foi
discutido durante a reunião fora do Grupo Focal.
Uma pessoa deve falar de cada vez, com um tempo máximo de 10min.
Respeitar a opinião dos outros – não rejeitar ou criticar os comentários dos demais
participantes.
Dar a cada um a mesma oportunidade de participar da discussão.
Início das atividades: aplicação da Dinâmica – “Rolo de barbante”. (10 mim)

.

Objetivo: Reflexão sobre as relações estabelecidas.
Material: Um rolo de barbante.
Procedimento:
Os participantes devem estar sentados em círculo, de modo que todos
possam se ver. O facilitador define a frase que deverá acompanhar
toda a dinâmica:
Exs. “Gostaria de dizer uma qualidade que admiro nessa pessoa!”
Em seguida o facilitador sorteia a pessoa que deverá dar início à
dinâmica.
O participante, segurando a ponta do barbante, joga o rolo para a
pessoa que ele quer e justifica o porquê! A pessoa agarra o rolo, segura
o barbante, e joga para a próxima.
No final, será observado que foi formada uma “teia”.

Em seguida abre-se a discussão sobre a dinâmica que tem como fundamento maior dar abertura
sobre a reflexão da importância de se estar unidos, nas mais diversas relações.

Roteiro para a discussão: Tempo de discussão 110’ (1h50min)
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PERGUNTAS

Tema 1: Educação e o cotidiano

TEMPO
20’

O que a escola / a educação significa na vida das pessoas?
10. Quais são as atividades que vocês realizam em sua vida diária que vocês consideram
que o que foi aprendido na escola tem ajudado?
11. Em que vocês consideram que a falta da escola tem prejudicado no seu dia a dia? (Para
quem não tem escolarização ou não concluiu o Ensino Básico)
12. O que aprendeu na escola facilitou na criação / educação dos filhos? Como?

Tema 2: A comunidade e os aspectos bio-socioambientais

30’

13. Vocês consideram que a comunidade onde vivem tem tudo o que precisam para
(com)viver?
14. O que existe na comunidade que vocês consideram como sendo o que existe de melhor
para se viver? Por que?
15. Quais os fatores que vocês consideram que deveriam ser melhorados na comunidade?
Por que?
16. O fato de Viração e Siriquinha estarem no meio da Caatinga, significa o que para
vocês?
17. O quanto cada uma de vocês conhecem bem o ambiente em que a comunidade de
vocês está inserida? Dê exemplos.
18. Como você vê a relação da sua comunidade com o ambiente? Dê exemplo de ações
que indicam essa relação.

Tema 3: A comunidade e os aspectos socioeconômicos

30’

13. Como vocês veem o modo de vida socioeconômico que existe na comunidade?
14. Para você, de que forma os fatores ambientais naturais da caatinga, interferem na vida
socioeconômica da sua comunidade e da vida de sua família?
15. Quais são as formas de vida econômica existente na comunidade?
16. Você considera que a praticada em sua família promove o sustento adequado de todos?
17. Quais fatores socioeconômicos indicam que a comunidade está conseguindo suprir as
necessidades cotidianas?
18. Existem dificuldades que enfrentadas pela comunidade que ainda precisam ser
enfrentadas e superadas? Quais?

Tema 4: Memória sociocultural

15’

Qual o valor que as atividades culturais (brincadeiras, jogos, festas, estórias, poesia
etc.), tem na vida das pessoas?
Que sentimento vem à sua memória quando lembra das brincadeiras infanto-juvenis
que realizaste quando criança e adolescente?
Você considera que sua comunidade realiza atividades socioculturais que promovem
maior integração entre as pessoas? Por que?

Tema 5: Conceito de Qualidade de vida
11. Vocês acham que existe qualidade de vida na comunidade em que vivem?
12. O que é qualidade de vida para você?

15’
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13. O que você acha que as pessoas de um modo geral consideram como qualidade de
vida?
14. Dê exemplos de um aspecto característico de sua comunidade que você considera
como sendo de qualidade de vida.
15. Qual o seu sentimento quando pensa em sua comunidade? Descreva-o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doutoranda: Josilda Batista Lima
Orientador: Prof. Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Co-orientadora: Profa. Dra. Maria de Lourdes Soares Ornellas

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL IV
O encontro entre mulheres - Grupo Focal – aqui proposto, tem como objetivo
dialogar sobre o (com)viver na Comunidade Quilombola de Viração e Siriquinha,
povoados inseridos no seio da Caatinga, de modo a obter informações relevantes sobre a
qualidade de vida dessas mulheres/comunidades. Grupo Focal é mais um instrumento
metodológico da pesquisa doutoral “Representações sociais e saberes de mulheres
quilombolas: tessituras sobre qualidade de vida no bioma caatinga”, o qual deverá
ser conduzido pela pesquisadora em ambiente previamente acordado com todas as
participantes do grupo (10), em um clima de tranquilidade, descontração e confiança entre
as partes. As participantes do Grupo Focal terão a garantia de que suas identidades serão
preservadas, respeitando os preceitos éticos que norteiam todas as pesquisas científicas,
incluindo a assinatura de anuência e termo de compromisso e responsabilidade para a sua
realização.

Seção IV: Mulheres pertencentes à faixa etária 57 a 74 anos.
Regras a serem observadas:
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Respeitar a privacidade dos outros participantes e não repetir/comentar sobre o que foi
discutido durante a reunião fora do Grupo Focal.
Uma pessoa deve falar de cada vez, com um tempo máximo de 10min.
Respeitar a opinião dos outros – não rejeitar ou criticar os comentários dos demais
participantes.
Dar a cada um a mesma oportunidade de participar da discussão.
Início das atividades: aplicação da Dinâmica – “Para quem você tira o chapéu?”. (10
mim)
Objetivo: Estimular a auto-estima.
Material: Um chapéu com um espelho pequeno colado no fundo, na parte interna.
Procedimento:

.
Esta dinâmica pode provocar momentos de muita emoção quando o participante começa a pensar
e revelar suas qualidades.

Roteiro para a discussão: Tempo de discussão 110’ (1h50min)

PERGUNTAS

Tema 1: Educação e o cotidiano

TEMPO
20’

13. O que a escola / a educação significa na vida das pessoas?
14. Quais são as atividades que vocês realizam em sua vida diária que vocês consideram
que o que foi aprendido na escola tem ajudado?
15. Em que vocês consideram que a falta da escola tem prejudicado no seu dia a dia? (Para
quem não tem escolarização ou não concluiu o Ensino Básico)
16. O que aprendeu na escola facilitou na criação / educação dos filhos? Como?

Tema 2: A comunidade e os aspectos bio-socioambientais
19. Vocês consideram que a comunidade onde vivem tem tudo o que precisam para
(com)viver?
20. O que existe na comunidade que vocês consideram como sendo o que existe de melhor
para se viver? Por que?
21. Quais os fatores que vocês consideram que deveriam ser melhorados na comunidade?
Por que?
22. O fato de Viração e Siriquinha estarem no meio da Caatinga, significa o que para
vocês?

30’
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23. O quanto cada uma de vocês conhecem bem o ambiente em que a comunidade de
vocês está inserida? Dê exemplos.
24. Como você vê a relação da sua comunidade com o ambiente? Dê exemplo de ações
que indicam essa relação.

Tema 3: A comunidade e os aspectos socioeconômicos

30’

19. Como vocês veem o modo de vida socioeconômico que existe na comunidade?
20. Para você, de que forma os fatores ambientais naturais da caatinga, interferem na vida
socioeconômica da sua comunidade e da vida de sua família?
21. Quais são as formas de vida econômica existente na comunidade?
22. Você considera que a praticada em sua família promove o sustento adequado de todos?
23. Quais fatores socioeconômicos indicam que a comunidade está conseguindo suprir as
necessidades cotidianas?
24. Existem dificuldades que enfrentadas pela comunidade que ainda precisam ser
enfrentadas e superadas? Quais?

Tema 4: Memória sociocultural

15’

10. Qual o valor que as atividades culturais (brincadeiras, jogos, festas, estórias, poesia
etc.), tem na vida das pessoas?
11. Que sentimento vem à sua memória quando lembra das brincadeiras infanto-juvenis
que realizaste quando criança e adolescente?
12. Você considera que sua comunidade realiza atividades socioculturais que promovem
maior integração entre as pessoas? Por que?

Tema 5: Conceito de Qualidade de vida
16. Vocês acham que existe qualidade de vida na comunidade em que vivem?
17. O que é qualidade de vida para você?
18. O que você acha que as pessoas de um modo geral consideram como qualidade de
vida?
19. Dê exemplos de um aspecto característico de sua comunidade que você considera
como sendo de qualidade de vida.
20. Qual o seu sentimento quando pensa em sua comunidade? Descreva-o.

15’

426

APÊNDICE N

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVSITAS
1ª ENTREVISTA
MULHER Nº 41 / M41 / MEMS (iniciais do nome)
Local: Casa da entrevistada em Viração
Data: 14 de janeiro de 2016
Hora: 10hs
Tempo: 24’26”
Idade: 55 (10/08/1960)
Pergunta: A primeira coisa que eu gostaria que você me dissesse é sobre como você se
sente sendo convidada para participar dessa entrevista, desse projeto?
Resposta: Eu me sinto bem! Por que é uma coisa que eu vou falar como o que eu sei.
Outra coisa: se é para ajudar..., assim..., a vida de alguém..., melhor ainda né? Todo
mundo tem que saber que a vida aqui na caatinga é boa. Agente nasceu, “se criamos”
trabalhando, com honestidade, vivendo daquilo que a gente planta e colhe. Eu mesmo, da
minha parte, vou falar a verdade, me sinto feliz! Eu tenho minhas irmãs que vivem na
capital..., quando eu era solteira, eu já fui!..., eu não gostei daquele lugar! Não gosto, por
que é um lugar muito corrido. Não pelo trabalho. Corrido pelo que acontece aí a fora...
Então, eu me sinto bem aqui..., pra falar a verdade.
Pergunta: Uma coisa que, quando eu vim aqui pela primeira vez... Eu vim conhecer uma
comunidade quilombola! Então, a gente está acostumada que as comunidades
quilombolas tem uma população formada em sua grande maioria de pessoas negras. Aqui
em Viração e Siriquinha, eu vi que há uma diferença: existem famílias brancas e negras.
Você sabe como tudo isso começou? Qual a história de Siriquinha e Viração?
Resposta: Aqui não tem esse negócio de família negra e branca juntos, é por que antes,
muitos anos atrás, os pais não aceitavam... Tinham que ser família com família. Hoje não!
Hoje está um tempo moderno. Você tem seus filhos, e seus filhos podem casar com uma
“moreninha”. Você não pode dizer: Meu filho não pode casar com uma “moreninha”!
Não! São todos iguais. Então é nessa vida aqui mistura “as geração”. Nós somos
quilombolas; somos negros. Mas tem aquela família nova que já se mistura. E você não
pode dizer, eu não quero, eu não aceito! Por que a gente tem que entender que se eu sou
preta..., se alguém é branco..., mas todos somos filhos de Deus, “somos por igual”.
Pergunta: E a história da comunidade? Como surgiu Siriquinha e Viração?
Resposta: Isso é verdade: tinha duas famílias, a família negra e a família branca.
Pergunta: Eles vieram de onde? Tanto a família negra quanto a família branca?
Resposta: Eles vieram daqui. Eles são filhos daqui. Os mais velhos são filhos daqui. Os
brancos, os negros..., né? São filhos daqui. Foi construído daqui mesmo. Eu já vi da
Lagoinha e me misturei com os brancos, mas é tudo quilombola. Eu já sou morena..., meu
marido é mais branco.
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Pergunta: Vivendo aqui em uma comunidade quilombola já reconhecida oficialmente. E
isso é uma mais valia para a comunidade. Você já disse que gosta de viver aqui. Que se
sente feliz. Agora me diga quais são as situações que você vive aqui, e que você considera
como sendo uma coisa boa. O que tem aqui em Viração, nessa região que você considera
que é bom.
Resposta: Aqui nós temos água encanada. Nós temos energia. Nós temos sossego, não
é? Por que não tem esse negócio de viver... Lá fora.. Eu vou falar mesmo! Lá fora tem
pessoas que tem seus filhos e não tem prazer! Por que ajunta com a outra turma..., começa
aquela briga..., e aqui não! Graças a Deus... Acontece!... Mas é muito difícil. Temos uma
vida mais sossegada, né? Aí eu gosto, por que..., a gente “veve” do trabalhinho da roça.
Não tem tanto dinheiro, mas..., é como eu vou dizer para você: dinheiro não é tudo na
vida. O que mais vale é o sossego. Eu sou sossegada! Tenho os meus filhos. Eles não me
dão trabalho. O marido também não. Acostumei a viver com o pouco que Deus me dá.
Eu digo que vivo aqui e sou feliz.
Pergunta: Nasceu aqui? Tem que idade?
Resposta: Nasci não em Viração, mas próximo daqui. Nasci na caatinga. É como eu disse
a você: já fui passear na casa de minha irmã. Tenho 55 anos. Elas são bem de vida..., são!
Graças a Deus! Mas, eu me sinto feliz aqui.
Pergunta: O que é ser bem de vida para você?
Resposta: É assim... Uma casa bonita. Carros na garage. Isso eu não tenho. Eu tenho
minha casinha velha. Eu não tenho carro. Mas nessa cainha velha eu recebo todas as
minhas amigas feliz! Seja quem for: seja pobre ou rico que venha aqui dentro, eu recebo
com todo o prazer e alegre.
Pergunta: Você considera que você está bem de vida?
Resposta: Estou, graças a Deus!
Pergunta: Você falou dos aspectos positivos de viver aqui. E quais são os aspectos
negativos de viver aqui?
Resposta: O que a gente faz? Sobre trabalho?
Pergunta: Aquilo que você acha que é sua vida aqui, e que não é muito bom?
Resposta: O trabalho aqui é assim... A gente levanta. Cuida da casa. Depois a gente
cozinha... Tem o foguinho de lenha? Tem. Vai na roça, aproveita aqueles galhinhos de
pau seco, para cozinhar nosso feijão. Aí para mim já é uma alegria. Hoje vou buscar um
feixo de lenha! Vamos lá minha amiga! Nós vamos, duas pessoas..., nós volta! É como
na cidade..., vamos passear né...! (risos)
Pergunta: Mas isso é bom! Tem alguma coisa de ruim aqui que você acha..., ou não?
Resposta: Que eu acho?
Pergunta: Sim! Que você acha. O que é que tem de ruim aqui?
Resposta: A única coisa de ruim que eu acho aqui, sabe o que... É sobre assim..., a saúde.
Por que a gente não tem condições de fazer um exame...
Pergunta: Mas aqui tem posto de saúde!
Resposta: Tem posto de saúde... Mas às vezes você vai lá... Você passa no médico, ele
passa um exame... Você tem que esperar pela prefeitura... Aí vai demorar um pouquinho...
Mas..., o contrário disso está tudo bem. Assim mesmo você espera um pouquinho e
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consegue. Às vezes na capital, aquela fila de espera... A gente tem se conformar. Como
aqui “ser na roça”!..., aqui tá bom demais! Bem mais!
Pergunta: Como você acha que a caatinga influencia no seu modo de viver..., de encarar
a vida?
Resposta: Como assim a caatinga!? Eu quero perguntar assim...
Pergunta: A caatinga é esse ambiente onde a comunidade está. A caatinga a gente sabe...
Às vezes tem chuva..., não tem..., fica seca..., quando está no período seco as árvores
perdem as folhas..., parece que é feia, que não tem vida..., mas tem! Como é que esse
ambiente mexe com você, influencia na sua vida?
Resposta: É assim..., às vezes a gente passa por dificuldade..., igual agora estava numa
seca, que não tinha água para os bichos! Não tem água nos tanques, né!. Mas a gente tem
que ter fé em Deus, que ela vai vim, né? A gente às vezes diz assim..., tô com um bichinho
com sede..., aí a gente vai lá..., pega um pouquinho de água..., dá! Mas se sentindo feliz!
Por que a gente que tá na capital as pessoas também passam por dificuldade! Às vezes tá
bem empregada, ganhando aquele dinheiro todo..., o patrão vai lá e diz: você está
despedido, viu? E você procure seus direitos! Nós aqui não! Nós passa pela seca, mas a
gente sai ali na roça, acha uma coisinha para comer..., um pé de macaxeira...; você chega
ali no galinheiro você acha uma galinha..., um ovinho para comer..! Né? Então a gente
tem que saber que tanto na caatinga quanto na capital tem dificuldade! Por isso que eu
me conformo aqui, e eu gosto daqui. É a minha vida..., não sei a dos outros! Agora a
minha personalidade é essa!
Pergunta: Tem alguma coisa aqui na comunidade que lhe preocupa? Você já falou da
questão da saúde... O posto de saúde!
Resposta: É..., assim..., esse negócio que às vezes a gente tá aqui e tem que sair para
longe..., para Salvador..., para Aracaju..., é longe! Não é próximo! Se fosse assim..., uma
coisa mais próxima..., era diferente! Por que para você sair para Salvador, para Aracaju,
por viver na caatinga..., é muita dificuldade, né? Principalmente com as pessoas mais
velhas..., a gente não sabe nem andar..., tem que andar com mais um acompanhante para
levar!
Pergunta: Fora isso..., não tem mais nada?
Resposta: Não! Tá bom demais!
Pergunta: Gostaria então que você me falasse do seu dia a dia! Como é o seu dia a dia
na comunidade?
Resposta: Desde que eu acordo! Eu me levanto..., cuido da minha casa; cuido das minhas
galinhas; às vezes eu vou na roça pegar castanha mais os meus filhos... Eu ajudo eles...,
por que depois que eu me aposentei, para falar a verdade eu não trabalho mais na roça...,
mas eu vou para ajudar meus filhos! Eles vão na roça e eu vou lá junto com eles, né? Se
eu tiver sã eu vou, né? Vou buscar minha lenhinha..., água não que nós temos aqui dentro
de casa! Aí eu vivo nessa vida! Sempre lidando... Peço a Deus que me dê minha saúde
para mim cuidar das minhas coisinhas!
Pergunta: Tem algum festejo na comunidade que você gosta de participar?
Resposta: Tem..., aqui em Viração, a festa de Santa Cecília! No mês de novembro,
sabe!..., a gente...
Pergunta: Qual é o dia? O dia de Santa Cecília?
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Resposta: 20 de novembro. É a padroeira de Viração. A gente festeja..., nove dias de
novena.., né? Também tem ali no povoado de Siriquinha, que a gente faz junto! Às vezes
somos convidados para a igreja de outras comunidades..., e nós vamos. Tem sempre uma
festinha...! (risos)
Pergunta: E com relação a alimentação! Todo o seu alimento e da sua família é daqui da
roça, ou tem uma parte que vai buscar na cidade... Como é?
Resposta: Na cidade. Por que assim... Eu tenho cisterna..., mas não é do quintal
produtivo! Mas mesmo assim eu planto minhas coisinhas..., coentro..., essas verdurinhas
eu sempre planto aqui, por que lá fora a gente tá vendo que é..., e aqui é sempre da terra
mesmo! Orgânica. Não tenho todas ainda por que comecei agora..., e teve essa seca né...?
Aí a gente vai buscar lá fora...
Pergunta: A seca durou quanto tempo?
Resposta: Já tem muito tempo..., durou mais de seis meses! Começou a chover agora em
janeiro. Não juntou ainda água nos tanque...! Mas tá bom... Já está tudo verdinho..., graças
a Deus!
Pergunta: O cuidado com a saúde é sempre o que? Vai no posto..., ou vai em
Jeremoabo...!?
Resposta: É..., em Jeremoabo! Mas a gente faz algum remédio caseiro, né!?
Pergunta: Usa as plantas daqui da região para fazer remédio? Quais as plantas que você
gosta de usar aqui?
Resposta: cidreira, capim santo, caatinga do porco (caatingueira) para dor de barriga; a
folha da goiaba e o olho da goiaba para dor de barriga é bom..., aí sara! Agora com essa
doença mesmo (chicungunha) faz o chá da cidreira, o banho!..., para a coceira..., é bom
mesmo! Eu fiz e me dei bem! A gente toma o chá e toma o banho! Toma o banho e deixa
o chá secar... Fiquei toda manchada..., e com o banho..., me dei bem. Tomei também o
remédio do posto..., né? Mas o chá de cidreira ajudou muito. Parou de coçar...; o mal estar
passou...; quando a gente tomava um chazinho aliviada! Eu uso muita planta! Na roça eu
uso muita planta!
Pergunta: Você tem quantos filhos?
Resposta: Três.
Pergunta: São todos adultos?
Resposta: São. O mais novo tem 18 anos.
Pergunta: Todos eles foram para a escola..., conseguiram concluir o Ef e EM, como ficou?
Resposta: O mais velho se formou, mas aí não fez faculdade, por que as condições é
pouca, né? O outro, ele parou no 1º..., ele não quis né? Não terminou o ano. E o mais
novo está na estudando na escola agrícola em Jeremoabo. Esse aí com fé em Deus ele
vai... Já disse a ele: Olhe filho não vai tentar sair...; por que os outros foram para São
Paulo!..., você não vai sair..., com fé em Deus você vai terminar seus estudos, por que
agora que eu tenho meu salarinho..., eu vou ajudar meu filho, com fé em Deus!
Pergunta: Ele quer fazer faculdade?
Resposta: Ele quer... Ele me disse que... Aí ele fala assim: Mãe, eu já estou com 18 anos,
eu tenho que fazer minha vida... Eu disse a ele: A vida nós vamos fazer aqui. Você estuda.
Você faz uma faculdade. Você arruma um empreguinho..., e por aqui a gente já tá. Né?
Quantas pessoas da capital tem vontade de vir pra aqui. Por que tem muitas pessoas da
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capital que está vindo embora pra aqui, gente! Muitas..., muitas...! Ali na serrinha mesmo,
tem uma família que os filhos já fizeram casa bonita, estão tudo para vim embora! Mudar
pra que, a caatinga é muito boa? (risos)
Pergunta: E com relação a plantação? Vocês têm terra? Você costuma ir para a lavoura
também? Ou agora não vai mais?
Resposta: Agora não! Eu já trabalhei muito! Sempre ajudava, né? Mas depois que meus
filhos cresceram..., agora eles que vão, e eu fico cuidando da casa.
Pergunta: Você acha que as pessoas que vivem aqui..., o fato de viverem em
comunidade..., as pessoas são diferentes das pessoas da cidade? Na forma de viver..., de
encarar o mundo...?
Resposta: De encarar o mundo...! Assim..., uns é.., e outros não! Por que tem pessoas da
capital que chegam aqui e são normalmente como a gente..., já outros não! Assim..., se
você for na “lida”..., eles vão! Pessoas chegam aqui..., trabalham..., enfrenta..., aquela
coisa que você está vendo que tanto faz lá como aqui!..., mas tem outros que você está
vendo que não! Que não acostuma viver aqui! A vida aqui é corrida..., e lá é diferente!
Mas tem pessoas que você vê..., que chegando aqui que é a mesma coisa que a gente.
Pergunta: E os daqui, com relação a cidade... Você acha que quem vivem na comunidade
pensam diferente de quem vive na cidade? Em Jeremoabo, Salvador, Aracaju ou São
Paulo? Pensam diferente em relação a vida! Às dificuldades! Em relação à vida de uma
forma geral?
Resposta: Agora eu vou lhe dizer a verdade...! Eu não sei, né! Por que é como se diz: a
opinião do outro é diferente. Eu sei que a minha e a de meus filhos..., que tem 2 que já
foram a capital (São Paulo), já trabalharam, e eles não gostaram! Eles voltaram, estão
todos dois aqui comigo..., um já casou...,né! O outro às vezes diz assim: Mãe eu posso ir
lá ainda..., por que é como se diz lá, a gente trabalha e todo mês tem aquele dinheiro, e
aqui tem que esperar! Né!? Mas meus filhos não gostaram..., e voltaram!
Pergunta: E voltaram por que?
Resposta: “Eles falou” que lá é muito violento! Uma coisa corrida, né!? Trabalho..., e às
vezes você nem volta...! Acho que quem vai daqui da Bahia para a capital, é obrigado a
acostumar muito né, por que... Eu mesmo passei um mês lá..., meu Deus!... Quando meus
filhos dizia assim: Mãe vamos pra tal lugar..., eu dizia não filho, vou ficar aqui mesmo!
Por que dentro de casa estava melhor né! Por que se saía lá fora..., você escutava aquele
comentário..., e aqui é sempre mais sossegado! Então aqui é sempre mais sossegado, né?
Pergunta: O que você que as pessoas de outros lugares pensam sobre comunidade
quilombola?
Resposta: Não sei! Eu só sei dizer a eles assim..., que eles pensem que é bom! Por que é
uma comunidade amiga, uma comunidade que, se precisar um ajuda ao outro... Eles tem
que pensar assim, né? Eu não sei da opinião que eles pensam..., agora no meu ver, eles
podem pensar assim, né? Que é uma comunidade que se algum precisa o outro ajuda, e a
gente “veve” nessa vida, né? Não tem esse negócio de não ajudar ninguém não! Aqui a
gente é todo mundo “combinadinho”!
Pergunta: O que vc pensa sobre o que as pessoas lá de fora pensam sobre as pessoas
daqui?
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Resposta: (Risos...) Ah! Aí agora... Eu acho que eles pensam que são pessoinhas da
roça!... Pessoinhas que não tem estrutura... (risos).
Pergunta: E aí? Estão certos ou estão errados?
Resposta: Eles estão errados! Por que tem muitas pessoas instruídas! Que são “saibam”!
Como tem muitas pessoas que são “saibam” na vidas deles..., aqui também a gente é.
Pergunta: Me diga, da forma como você sente, o que é qualidade de vida para você?
Resposta: Qualidade de vida..., para viver? É ASSIM..., QUALIDADE DE VIDA
PARA MIM É EU SER FELIZ! TER A MINHA FAMÍLIA UNIDA...; MINHA
FAMÍLIA QUE GOSTA DE MIM, NÉ?...; MEUS AMIGOS... AÍ..., NÃO FALTA O
PÃO DE CADA DIA. Para mim, minha qualidade de vida é essa: é viver feliz!
Pergunta: Você acha que as pessoas lá fora, acham que vocês têm qualidade de vida
aqui?
Resposta: Não!
Pergunta: Por que?
Resposta: Por que é uma comunidade pobre em questão de dinheiro! Lá fora gostam de
dinheiro! E aqui é uma comunidade pobre. Mas, mesmo assim é uma comunidade que
luta para seguir em frente.
Pergunta: Você está falando de uma pobreza relacionada ao dinheiro.
Resposta: A dinheiro. A convivência. De trabalho. Que aqui não tem!
Pergunta: Aqui não tem trabalho?
Resposta: Trabalho civilizado!
Pergunta: Trabalho de escritório, de fábrica, de indústria...
Resposta: É isso. Mas eles tem que saber que aqui tem qualidade de vida! Lógico que
tem! A qualidade é como eu disse a você: é viver feliz, viver trabalhando, para lutar pelo
que tem. Você trabalha e você vence para você viver! É isso que para mim que seja
qualidade. Eu digo a meus filhos: a gente tem que viver com aquilo que tem. A gente
nunca pode pensar assim: eu querer aquilo! Eu vou querer mais! Não! É aquilo que Deus
dá para a gente, com o nosso suor, com o nosso trabalho. Então eu acho que minha
qualidade de vida é essa! Eu trabalhar e ter o que é meu. O pouco que Deus me deu, é
muito. Mas, é aquela “lida” que eu quero! Com fé em Deus meus filhos vai ser desse jeito,
sabe!? Ter aquilo que Deus dá para a gente. Até agora, graças a Deus, é essa vida que nós
“veve”.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 2ª ENTREVISTA
MULHER Nº29 / M29 / JRSP (iniciais do nome)
Local: casa de Maria Elza em Viração
Data: 14 de janeiro de 2016
Hora: 10:35
Tempo: 24’25”
Idade: 47 (11/05/1968)
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Pergunta: Raimunda, eu gostaria que você me falasse como você se sente sobre o fato
de você ter sido convidada, e estar participando dessa entrevista?
Resposta: Cida mandou o recado, e eu disse: eu vou lá ver o que acontece. E eu acho
bom aqui. Aqui na caatinga é bom! Aqui a gente “veve” do que a gente trabalha, né? A
gente planta..., a gente tem terreno..., a gente planta tudo que a gente conviver aqui... E
eu acho muito bom aqui. Já acostumei com a luta mesmo...
Pergunta: Você tinha que idade quando você veio para cá?
Resposta: 23 anos. Eu tou com 47.
Pergunta: Você nasceu onde?
Resposta: Ali no Trocador..., no município de Novo Triunfo.
Pergunta: Próximo daqui?
Resposta: É. Eu tô com 47 anos.
Pergunta: Já veio casada? Ou...
Resposta: Vim casada.
Pergunta: Seu marido é daqui?
Resposta: Sim. Ele é daqui da Siriquinha.
Pergunta: E de lá para cá? Você gosta de...
Resposta: Eu gosto daqui. Eu gosto do povo daqui. É sossegado. E para mim foi tudo
bom.
Pergunta: Como é a história da comunidade? Você conhece?
Resposta: Eu ouvia falar..., dessa história da caatinga..., que tinha..., parece que era até
um tio de meu marido!, parente deles que veio da África e..., por isso gerou tudo..., a
comunidade quilombola aqui. Gerou por causa disso..., desses povo mais velho! Uns já
veio da África! Aí vieram prá cá..., se era correndo..., não sei como foi! Sei que vieram
de lá prá cá! E aqui..., se formaram aqui e ficaram todo mundo aqui. Foi morrendo os
mais velho..., e ficando os mais novo!
Pergunta: Para você o que significa viver aqui na comunidade, no meio do sertão?
Resposta: É uma vida boa. Eu já me acostumei. Sempre que eu nasci..., com minha mãe
e meu pai, eu já trabalhava de roça. Convivia na roça...! Tinha seca também!... Eu me
lembro... Não sei se foi em 78..., que teve uma seca braba! A gente ia pegar água no pote
na cabeça..., como daqui a..., oxente!..., como em Baixão... Na cabeça!... Já chegava
cansada!... Você já bebia um pote... Já vinha bedendo no caminho..., que dava sede! Com
um pote na cabeça..., de longe! E quando chegava, ainda tinha que ir para a roça, para
trabalhar, para ter o pão de cada dia. Aqui as coisas é meio devagar. Mas a gente não
desiste. Tem que trabalhar mesmo..., por que aqui as coisa é devagar.
Pergunta: Quais as coisas boas daqui da comunidade e da caatinga, que você gosta
muito?
Resposta: É bom, por que a gente “veve” sobre si. Depende assim..., dos amigos... Mas,
sobre esse negócio..., assim..., da gente conviver..., a vivência da gente..., a gente
trabalha..., a gente é quem se vira! Agora os amigos..., tem os amigos tudo..., a gente tem
ali quando precisa... Se a gente vai bater um feijão..., a gente planta e colhe..., e vai bater
um feijão, a gente lá..., em Siriquinha, a gente não bate o feijão de trator..., a gente faz
aquele mutirão de homem..., aí bate! 5... 6... O tanto que tiver de feijão... Eles batem...,
meia hora ali... Ajunta os homens todo ajudando um ao outro para bater. E é bom! Eu já
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me acostumei... A gente tem que se acostumar com o que a gente pode fazer, né? A gente
não pode acostumar com o que não pode! A gente tem que fazer o que pode. E ter o que
pode, também! A gente é fraco mesmo... A caatinga você sabe..., é fraco! Aqui é meio
fraco o lugar... Se a gente não trabalhar a gente não come!
Pergunta: Quando você fala fraco..., no sentido de que? O que é que tem de ruim na
caatinga?
Resposta: É fraco. Por que você tem de trabalhar né..., tem de trabalhar para você comer.
Se você não trabalhar você não come mesmo! Você não tem outro meio.
Pergunta: Quando você fala trabalhar..., trabalhar na roça?
Resposta: Trabalhar na roça. Plantar feijão, mandioca...
Pergunta: E quando você planta, a caatinga responde?
Resposta: Quando o tempo tá bom..., chovendo..., dá! E quando não..., dá só para passar
uns “diinha” ali... Aí agora a gente vai passar o resto do ano..., a gente vai trabalhando
daqui e dacolá..., e vai passando!...
Pergunta: Então..., na caatinga, você pode sobreviver..., não se morre de fome?
Resposta: Não! Não morre de fome. Você trabalhando... Agora se você não trabalhar,
morre. Por que você não tem do que viver mesmo. Tem de trabalhar. Tem de trabalhar da
roça. Vamos supor..., a senhora não compra o feijão, não compra a farinha..., aí passa a
comprar só a carne e as outras coisas, não é mais fácil? E se for para comprar de tudo? Aí
fica pior..., pra gente. Agora tem essas hortaliças que a gente pegou aí..., que a gente não
compra nada..., assim..., muitos não compra nada de feira! Eu mesmo..., esse negócio de
verdura, eu não compro nunca, por que eu tenho nesse..., nessa horta lá...
Pergunta: O que é que você tem na horta?
Resposta: Eu!... Eu tenho de tudo... Coentro, alface,... tudo! Cebolinha... Tudo eu tenho
na horta. Agora ela “baixou” um pouco, por causa do “soli”..., que o “soli” esquentou
demais! A gente ia molhar..., mas parece que fazia era mal, por causa do “soli” que estava
muito quente..., estava quente demais. Aí eu tinha parado... Mas agora eu já estou
“levantando” de novo... Já choveu!
Pergunta: Então, o que é que você não compra de alimento?
Resposta: Eu não compro tomate, eu não compro verdura nenhuma. Nenhum tipo de
verdura! Feijão, não!... Farinha, não!... Nada! Só negócio de mistura! O arroz... Por que
aqui a gente não pode..., não sabe fazer... Como diz a prosa: tem que comprar! O arroz, o
açúcar, o café, o óleo..., essas coisas assim.
Pergunta: E quando compra..., compra aonde? Lá em Jeremoabo ou aqui mesmo?
Resposta: Eu mesmo compro aqui... A gente compra aqui mesmo, no mercadinho.
Pergunta: Lá tem tudo que você precisa?
Resposta: Tem tudo que você precisa! Aqui, vende no mercadinho, tudo o que você
precisa.
Pergunta: De quem é o mercadinho?
Resposta: Tem de João ali... E tem de “Tatu” de Manoel ali...
Pergunta: São daqui da comunidade?
Resposta: São tudo daqui mesmo...Mora aqui na comunidade, no povoado.
Pergunta: E o que tem aqui que você menos gosta? Uma coisa que se pudesse mudava!
Que você diz: eu não gosto disso aqui!
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Resposta: Não... Assim... Eu nunca me arrependi de morar aqui... Nunca me arrependi
mesmo de morar aqui não! Acho aqui bom... Eu tenho o meu trabalho para “mim assumi
minha vida”... Agora... agente tem os amigo da gente, que a gente... Na casa da gente
nunca “falha” sem andar um amigo... A gente não “veve” só! De vez em quando chega
um..., chega outro..., a gente não “veve” só! Se tem a precisão de um na doença..., a casa
da gente enche..., de gente! Aqui ninguém “veve” só, por nada! Agora, só que todo mundo
batalha para conviver! Para conviver! Eu fui uma época no sertão para uma reunião... Eta!
Ali é mais seco... Aquilo ali é mais ruim do que aqui! Oh! Lugar seco! Você não via nada!
Os “pau” tudo morrendo..., tudo morto! Lá! E nós foi lá... Ave maria! O dono de lá, o
velhinho de lá, todo animado... Virou nós aqui agora... (risos) O velhinho todo animado...
Você só via “pau” seco..., morrendo..., tudo branco..., chega via aquela serra tudo
branco..., sem ter nada, nenhuma folha verde! E ele diz que passa, da melhor forma! Passa
sossegado! Ele já se acostumou com aquilo ali. Já tem de que viver! Aprendeu a viver
com o semi-árido..., com a seca ali..., e pronto! Aprende a viver com aquilo ali!
Pergunta: Então não tem nada na comunidade que lhe preocupe?
Resposta: Me preocupo..., né! Fica uns tempo que a gente fica mais preocupada com
alguma coisa..., né?
Pergunta: Por exemplo?
Resposta: Por exemplo... Assim..., com as coisas... A gente viver ali... Tudo o que você
quer tem de trabalhar! Tudo o que você quer! Aí, tem vez que a gente esquenta a cabeça!
Diz... eta!... Mas depois..., a gente vai dizer: Oxente! A gente já nasceu para viver assim
mesmo! E já viveu num lugar, assim..., pobre! E o jeito é esse mesmo! Aí a gente tem
que..., ir para a frente! Tenho 6 filhos... 2 estão em São Paulo, e 4 estão aqui comigo, né!?
Tenho 4 aí... Estão todos sossegados..., trabalhando na roça..., agora estão apanhando
castanha!
Pergunta: Agora é época de castanha! E o caju mesmo, vocês aproveitam ou não?
Resposta: Uns tempos para trás, nós tinha uma forrageira, nós aproveitava para ração!
Pergunta: Só para ração? Não fazem doce..., suco?
Resposta: Faz doce..., faz tudo! Agora eu mesma nunca fiz o doce. Faz o suco..., e é
gostoso! A castanha... Agora a castanha, vende! É “ventável”. Se você tiver coragem de
torrar para vender..., você vende! E cara! Castanha é cara.
Pergunta: Então é por isso que acabam preferindo a castanha, e deixando a fruta...
Resposta: Deixa a fruta prá lá!... É. Aí fica a fruta..., e estraga a metade. Mas a castanha
, não! A gente aproveita toda! Até... Do começo ao fim! E é uma safrinha boa!
Pergunta: Vocês vendem como? Por litro ou por quilo?
Resposta: Por quilo. Esse ano deu até por 3 real o quilo de castanha. Agora está baixando
para 2,50..., por que está ficando “mais pouco”. Está acabando.
Pergunta: Esse valor é para a castanha torrada ou na casaca?
Resposta: Na casca. Torrar para quebrar..., o preço é outro!
Pergunta: Como e o seu dia a dia na comunidade, desde que você acorda e vai dormir?
Resposta: Me acordo cedo, faço o café. Aí tenho os meninos já grande..., tudo rapazinho
os que estão em casa... Vai para a roça mais o pai, caminhando... Aí eu fico, faço um
cuscuz... Vou... faço uma coisa..., faço outra... Água não, que a gente hoje está tendo! A
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gente já sofreu muito com a água aqui... Mas hoje não! A água vem daqui mesmo..., a
gente tem um poço bem aqui próximo.
Pergunta: A água é boa?
Resposta: É! Aqui água é boa. Fez um ano agora em novembro que nós começamos a ter
água. Mais para trás era um sufoco por água aqui. Nós levantava 3 horas, 4 horas..., para
esperar no “olho” d’água..., antes do poço... A agua tava pouco..., não dava para todo
mundo... Aí tinha que levantar 3, 4 horas da manhã para ir esperar encher a vasilha de
água... A gente chegava 6, 7 horas da manhã em casa, com um potinho de água. Oxente!...
E ninguém nunca morreu de sede! Os bichos sofria mais..., tinha que beber mais longe...
Não tinha jeito... Mas, gente..., ninguém nunca morreu de sede, nem nunca ficou sem
tomar um banho, por causa da água. Ou sem lavar roupa. Tinha também umas horinhas
que ficava sem fazer nada dentro de casa..., tinha que esperar até ir pegar água..., pegar
água! Aí levanta bem cedinho, vou fazer uma coisa..., fazer outra... Vou levar o cuscuz
na roça, para o povo que está trabalhando... Aí, chegando lá eu fico... Eu me “enterto”...
o que tiver fazendo..., é limpando a mandioca..., é “panhando” a castanha..., é... tudo! O
que tiver na roça... Aí a gente só chega meio dia. Come. Fica por ali... E quando der 2 hs
de novo..., volta para a roça. Agora..., só 4 ou 5 da tarde. Essa é a nossa vivência aqui. E
se não for assim, não “veve”! A vida fica mais difícil prá gente, se não fizer assim.
Pergunta: E as frutas da região? Quais são as que vocês tem por aqui?
Resposta: Caju, manga... Tem de tudo! Aqui, todo tipo de fruta tem..., que você queira.
Tem banana... Tem tudo! ... Tem todo tipo de fruta!... Acerola!... Tem tudo! Goiaba...
Tem tudo aqui em nossa comunidadinha... Tem de tudo!
Pergunta: Você acha que as pessoas que vivem aqui, elas pensam diferente das pessoas
que vivem na cidade?
Resposta: Eu acho que quem tá lá pensa... Vir pra aqui “enfrentar o barco” aqui, é difícil!
A coisa é mais difícil... Aqui só tem quem trabalhar. E lá..., talvez, para quem tem alguma
instrução, as coisas seja mais fácil. Tem o seu bom emprego..., passa! Pegando o seu
dinheiro todo mês, para essas pessoas é tudo mais fácil. Quem tá lá pensa em não vir pra
aqui! Quem tá aqui pensa de ir prá lá! Para trabalhar na roça? Não vem não! Tem deles
que não vem não! Não é todo mundo que pensa igual a eu, não. Por que, a gente que
nunca foi assim de São Paulo!..., se imagina de ir prá lá! Quando chega lá não arruma
emprego... Vai viver de que lá, sem arrumar um emprego?
Pergunta: O que você acha que as pessoas pensam o que sobre as pessoas que vivem em
comunidade quilombola?
Resposta: Sei lá... Acho que pensam que a gente passa fome! Acho que sim. Pensa que
não tem dinheiro... O povo só quer ter dinheiro no bolso mesmo! E aqui é difícil! Se você
não se virar..., não tem não mesmo! Você tem que se virar com qualquer coisa. Aqui...
Coentro: nós vende para a prefeitura. Vai vender no Guloso...! Você faz dinheiro... Aqui
você tendo coragem você faz dinheiro de tudo! Não é muito não! Não é de fartura não!
Mas para ir levando a vida...
Pergunta: Gostaria que você me disse, o que é qualidade de vida para você?
Resposta: Qualidade de vida..., é essa!..., a gente lutar para viver. Lutar para viver..., para
não tá dependendo de ninguém. E a gente tem que enfrentar tudo..., a “barra” da vida!
Aqui na caatinga “véia” é bom..., mas é sofrida! É meia sofrida..., um pouco..., aqui.
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Pergunta: Por que é sofrido?
Resposta: Da seca, né? Quando a seca bate... Não tem bom que não sofra. O sofrimento
aperta mais! E é por tudo! É por gente..., por bicho... Aí..., choveu..., mas tem muito gado
que está sem comida. E choveu! Mas ainda não deu tempo de “sair” comida, ainda. O de
comer está bem pouco...! Para os bicos..., bem pouco. Água é pouca também,.. que a
chuva não deu para entrar água nos tanque, então muitos tanque está seco. Seco mesmo.
Quando chove a água desce e vai direto para os tanques, e enche. Então os bichos ficam
sossegados..., bebendo água a hora que quer...
Pergunta: Você disse que tem um filho que está com Chicungunha, é? Quando tem
alguém doente, o que é que você faz?
Resposta: A gente tem que levar para o médico. Agora estão dando uma injeção lá. Mas,
primeiro temos que levar para o posto aqui... Para ver que remédio passava. Depois passar
na farmácia, e comprar o remédio.
Pergunta: E você usa mais remédio de farmácia, ou remédio caseiro?
Resposta: Nós começa com remédio de “pau”. Nós só vamos para o hospital mesmo,
quando disser assim..., que o remédio de “pau” não está resolvendo. Essa noite ele (o
filho) disse que estava com a junta doendo..., então eu dei chá de alho com erva cidreira,
que é bom. Fiz de outro “pau” que é bom também..., aí eu fiz o chá de sabugueiro. Que é
muito bom também para essas doenças, quando está começando..., para nós beber..., ela
ajuda muito..., o sabugueiro. Aqui em Viração não tem pé de sabugueiro, tem lá em
Licuri. Nós faz esse chá... E bebe a dipirona, que é bom também para as dor! E toma
banho de “pau”... Inventaram agora um banho de erva cidreira com pichilim.
Pergunta: Faz o banho.
Resposta: É... faz o banho para tomar..., o banho! E tem gente que melhora! Alivia as
dores do corpo. No tratamento da Chicungunha.
Pergunta: Você se sente feliz vivendo aqui?
Resposta: Eu me sinto feliz vivendo aqui. Eu já me acostumei, mesmo.
Pergunta: Tem alguma coisa na cidade, que você sente falta aqui, e que você gostaria
que aqui tivesse?
Resposta: Não! Por que tudo o que tem na cidade, aqui tem. Tudo! Se você for para
Jeremoabo, tudo que tem lá, você compra aqui no mercado. Menos as verduras. As
verduras hoje a gente planta. Muita gente já tem as hortas.
Pergunta: A única coisa ruim é quando está estiado, quando está muito seco?
Resposta: É..., quando está muito seco!
Pergunta: E quando a chuva vem...?
Resposta: Quando a chuva vem..., enverdece o tempo... Fica bonito! Fica bonito, e você
trabalha até mais animada! Mas com o “soli” quente... Meus Deus! Você diz..., vou
plantar essa mandioca essa mandioca, e não vai nascer. Quando dá uma chuvinha..., ela
(mandioca) vem!
Pergunta: Então, normalmente vocês plantam o que?
Resposta: Mandioca, milho, feijão, batata doce... Tudo! Todo tipo de verdura a gente
planta... Abóbora! Aqui de tudo, quando está chovendo, tem! No seco não! Por que no
seco..., já chama seca né..., não pode fazer nada! Mas “tando” chovendo..., a gente sofre
mas tem..., passa! É sofrido..., mas passa!
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 3ª ENTREVISTA
MULHER Nº 15 / M15 / SEM (iniciais do nome)
Local: casa de Cida em Viração
Data: 14 de janeiro de 2016
Hora: 14:40hs
Tempo: 14’16”
Idade: 46 (14/09/1969)
Pergunta: Como você se sente participando de uma pesquisa, dando uma entrevista?
Resposta: Me sinto feliz, né?
Pergunta: O que você conhece da história de Viração e Siriquinha?
Resposta: Hummm. Minha filha! Minha cabeça não dá! Nem sei quem veio morar
primeiro aqui..., para falar a verdade! Não sei.
Pergunta: Uma das coisas que me chamou a atenção aqui, foi ver que em Viração tem
famílias brancas e negras; em Siriquinha a predominância é de famílias negras. O fato de
Viração ter a mistura de famílias negras e brancas, como você ver isso?
Resposta: Eu acho bom. Ótimo mesmo! Maravilhoso! Por que a gente se combina bem...,
e vive bem entre os brancos e os negros. Tal como o pessoal fala..., né? A gente não pode
falar negro! Morena! Pessoas morenas! Me sinto muito feliz mesmo. Combina tudo
certo..., graças a Deus!
Pergunta: Há uma troca? Amizade?
Resposta: Uma amizade muito forte! Entre os brancos e os moreninhos.
Pergunta: Morar aqui na comunidade de Viração, na caatinga...! Como você se sente
morando aqui?
Resposta: Eu me sinto muito feliz, graças a Deus! Me sinto muito feliz por que gosto de
trabalhar nas caatinga, nas roça! Me sinto uma pessoa maravilhosa!
Pergunta: Você nasceu aqui em Viração?
Resposta: Eu nasci aqui em Viração.
Pergunta: Já pensou em sair daqui?
Resposta: Fui para São Paulo e não gostei. Meu lugar é aqui!
Pergunta: Por que seu lugar é aqui?
Resposta: Por que eu gosto de trabalhar! Eu gosto de trabalhar de roça. Não gosto de
trabalhar na cidade. Só gosto de trabalhar de roça.
Pergunta: Por que você não gosta da cidade?
Resposta: Por que é muito agitado! Lugar muito agitado não dá não... Na roça não, a
pessoa é tranquila! Você vai para a roça se você quer..., se você não quer não vai! Na
cidade não! Você tem de trabalhar! Tem de lutar! Na cidade você é mandado! E na roça
da gente não é assim! A gente vai se a gente puder..., também se a gente não puder..., a
gente não vai. Eu me sinto assim..., muito feliz!
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Pergunta: Vivendo aqui na comunidade, na caatinga, quais são as dificuldades que você
encontra aqui? O que poderia ser melhor?
Resposta: Olha mulher... Eu só fico assim..., quando não está chovendo, né!? Mas quando
tá chovendo é uma maravilha! Por que a gente luta..., a gente batalha muito..., então a
gente tem de tudo! Deus mandando chuva!..., né... então a gente pode trabalhar..., pode
em tem suas coisas. Quando é mais ruim, é quando tá tempo seco. Eu só acho isso aí...
Pergunta: E as coisas boas? Quais são as coisas boas de se viver aqui na comunidade, na
caatinga?
Resposta: As coisas boas é quando chega o inverno..., tem feijão maduro na roça!
Castanha nesse tempo é uma maravilha! Muita castanha!... Então é uma maravilha de
Deus!
Pergunta: Tem muitas frutas por aqui?
Resposta: Tem manga, laranja... graças a Deus!
Pergunta: O que você planta na roça de vocês?
Resposta: Eu planto feijão, mandioca, milho. Só. Eu não planto outra coisa.
Pergunta: Em termos de alimentação, vem da roça ou vocês compram no mercado?
Resposta: Muito difícil! É mais da minha roça. Eu não gosto de comprar..., por que eu
gosto de pegar minhas coisas. Por causa de eu ter medo de vir veneno nas coisas, né? Eu
planto não muito! Planto um pouquinho..., mas dá para eu usar. Sei que tá seguro. Não
tem veneno.
Pergunta: O seu jeito de ser..., de gostar de viver em lugar mais tranquilo..., de lutar,
trabalhar..., você acha que tem influência por conta do ambiente onde você vive, aqui na
caatinga?
Resposta: Não! Não é também, né! E às vezes é, né! Por que aqui não tem outro emprego
a não ser de roça! Na caatinga, né! Mesmo se tivesse, eu não “guentava” trabalhar
também, fora. Gosto mais de trabalhar em minha roça.
Pergunta: Quantos anos você tem?
Resposta: Tenho 46.
Pergunta: Quando você tem algum problema de saúde, você e sua família,...
Resposta: Sempre to doente. Tenho depressão. Pressão baixa. Mas Deus me dá minha
coragem para lutar.
Pergunta: Quando você sente alguma coisa, você vai para onde? Para Jeremoabo...
Resposta: Para Jeremoabo.
Pergunta: Costuma usar remédio mais caseiro ou de farmácia?
Resposta: Mulher..., mais caseiro!
Pergunta: Quais são os remédios das plantas que você gosta de usar mais aqui?
Resposta: Eu uso muita planta! Eu uso “matruzo”...
Pergunta: Usa mastruz para que?
Resposta: “Matruzo”...? Eu tenho assim..., umas gases. “Matruzo” é bom pra gase. Eu
uso “matruzo”. Eu uso outra planta que é boa para o pulmão...! Esqueci o nome.
Pergunta: Você tem filhos? Já são moças..., rapazes ou crianças ainda.
Resposta: Tenho. Tenho uma casada. Tenho uma moça, e uma menina.
Pergunta: A menor ainda está na escola? Estuda aqui ou na Cirica?
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Resposta: Estuda aqui na Cirica. Está na 3ª. Só que a moça não mora comigo, está em
São Paulo. A casada mora em São Paulo, também.
Pergunta: Elas foram para São Paulo, por que?
Resposta: A mais velha foi para São Paulo por que o marido foi. Ela não gosta muito
daqui do campo, né? E eu gosto! E a outra disse: então eu vou lá morar, trabalhar junto
com minha irmã! Então ela foi.
Pergunta: E a pequena? Fala em ir para São Paulo?
Resposta: Não. Quando eu brigo! (risos) Aí ela diz: eu vou lhe deixar..., vou lhe deixar...!
(risos) Mas ela não me deixa não! Deus me livre!
Pergunta: Você considera que as pessoas que moram aqui na comunidade, elas lidam
com a vida de forma diferente das pessoas que vivem na cidade?
Resposta: Claro que é! É diferente por que o pessoal da cidade não “ajuntora” muito as
pessoas né? E aqui, se a pessoa tiver necessidade, “ajuntora” muito as pessoas. Na cidade
não é assim! Na cidade você tem que ter o seu dinheiro. Se você não tiver seu dinheiro,
ninguém dá nada para você. E aqui não é assim. Aqui as pessoas gostam de ajudar uns
aos outros.
Pergunta: Diante disso, o que é que você acha que as pessoas da cidade pensam sobre as
pessoas que não moram na cidade..., moram no meio do mato..., na caatinga..., em uma
comunidade quilombola?
Resposta: Eu não sei lhe responder! Eu não vou lhe responder, por que eu não sei.
Pergunta: E para você o que é ter qualidade de vida?
Resposta: Como assim?
Pergunta: Você acha que aqui você tem qualidade de vida? O que seria qualidade de
vida para você?
Resposta: Não entendi...
Pergunta: Qualidade de vida é o que vai dizer se você tem uma vida boa ou não!
Resposta: Ah!..., agora entendi! Para mim aqui eu tenho uma vida maravilhosa. Uma
vida boa mesmo! Eu acho, né! Por que aqui é um lugar sossegado. Tranquilo. A gente
não pensa em nada ruim. Aqui não tem gente ruim para tá atacando a gente. Eu, pra mim,
aqui é uma maravilha! Eu penso isso. Nos lugares de fora, não é assim. Você às vezes
deita..., às vezes diz..., eu vou sair!..., mas não sabe se volta. E aqui não é assim! Aqui,
você vai para sua roça, chega na sua casa, toma um banho, vai relaxar..., vai dormir
sossegado, sem se preocupar com nada. Aqui..., uma vida melhor!..., não existe outra.
Pergunta: O que é que a caatinga tem que você acha que faz com sua vida seja boa? O
que ela tem de bom, que você gosta?
Resposta: Tem..., o ar dela é maravilhoso! Eu acho. Não tem poluição. Tudo o que vem
é cheiroso. (risos) A ´´única coisa ruim é quando não tem chuva! Mas, estando
chovendo..., é uma maravilha de Deus!
Pergunta: Você acha que as pessoas da cidade acham que vocês tem uma vida boa aqui,
ou acham que não? O que você pensa sobre isso?
Resposta: Não! Muita gente, quando chega aqui fala: nossa! Vocês tem uma vida
maravilhosa! Por que aqui, as pessoas aqui é tudo legal..., o ambiente aqui é muito bom...
Os que vem de fora, da cidade, falam que a gente tem uma vida maravilhosa! Mesmo com
luta, mesmo lutando, trabalhando... Sem vir..., eles pensam que o pessoal sofre..., que o
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pessoal da caatinga, coitado!..., é sofredor...! Tudo jogado naquele sol..., acha que a
gente..., né? Mas quando chegam aqui, acham as coisas muito diferente!
Pergunta: Então, como você definira sua vida aqui?
Resposta: Eu vivo uma vida maravilhosa de Deus aqui!
Pergunta: Você aprendeu a usar as plantas para fazer chás, cuidar da saúde..., com quem?
Resposta: Com minha mãe. Por que minha mãe faz muita coisa de roça. Eu aprendi muita
coisa com ela.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 4ª ENTREVISTA
MULHER Nº 8 / M8 / CMSS (iniciais do nome)
Local: casa da entrevistada em Viração
Data: 14 de janeiro de 2016
Hora: 15:30hs
Tempo: 24’
Idade: 46 (24/05/1969)
Pergunta: Como você se sente participando de uma pesquisa, sendo entrevistada?
Resposta: A gente fica um pouquinho nervosa..., mas dá para ir! (risos) É só no começo,
mas depois dá para ir saindo as palavras certas.
Pergunta: A primeira que eu via em Viração, uma das coisas que me chamou a atenção,
foi o fato de ver que Viração é constituída de famílias negras e brancas. Você sabe da
história daqui, de como tudo isso começou?
Resposta: Começou com os mais negros..., aí depois dos negros, foi chegando também
os brancos. Muitos aqui brancos, moram fora, afastado mais! Os brancos chegaram
depois... tem muitos aqui, dos “bendito”, que moravam prá Siriquinha..., quando era mais
novo! Aí desceram pra aqui. A família veio tudo prá aí..., aí misturou!..., os brancos com
os negros. E se dá bem! A gente se dá bem.
Pergunta: Mas quem começou então o povoado de Viração foram os negros que vieram
para cá ou foram os brancos?
Resposta: Os primeiros morador não era negro não! Contam a história pra gente que em
Viração, não era negro não!..., era branco. Aí depois que essa família de brancos vieram...,
aí depois veio os negros. Misturaram tudo! Estão feliz, né! Estão vivendo bem.
Pergunta: E para você, o que significa morar em uma comunidade quilombola?
Resposta: Eu me sinto bem. Eu não nasci aqui, mas nasci perto, nos Catuabo. Depois que
eu me casei, fiquei morando na Siriquinha. Quando eu casei, a família de Cida, os pais
dela, moravam tudo ali na Siriquinha. Aí eu casei..., e fiquei morando na Siriquinha. Aí
depois foi que a gente compremos aqui, e estamos aqui, morando na Viração.
Pergunta: Já está morando aqui em Viração há quantos anos:
Resposta: Há uns 25 anos.
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Pergunta: Você nasceu aqui na caatinga. Para você ter nascido no meio da caatinga,
morar em uma comunidade, o que isso significa? Você acha que a caatinga, de alguma
forma, influenciou na sua forma de lidar com o mundo?
Resposta: A gente que é criada na caatinga, se dá bem. Tudo o que faz na caatinga..., a
gente faz por vontade mesmo. Eu mesmo comecei a trabalhar na caatinga com 8 anos de
idade. Trabalhando de enxada..., de tudo eu trabalhava! Arava a terra..., “berengava”...,
fazia tudo... Ia para os tabuleiro “caçar” mangaba... Enchia uma bolsa de farinha seca...,
ganhava o tabuleiro mais minha mãe, aí a gente ia caçar mangaba. A gente se sente bem,
né? Foi criado fazendo aquilo, né?
Pergunta: Quais são as coisas boas que você vive aqui na comunidade, e que você acha
muito bom?
Resposta: A convivência aqui, com os amigos, é bom de mais! Não tem perturbação com
a gente. É tudo família! Não tem negócio de encrenca!
Pergunta: Aqui tem quantas famílias?
Resposta: Aqui tudo?
Pergunta: Sim: Siriquinha e Viração?
Resposta: Eita! Você me pegou..., eu não sei não. Assim..., a gente sabe assim..., o total...,
quando vamos na reunião! Mas, depois a gente esquece.
Pergunta: Tem mais de 100 famílias?
Resposta: Acho que deve ter!
Pergunta: Mesmo não sendo uma comunidade muito pequena, E todos vivem em paz e
harmonia?
Resposta: É sim. Vive em paz, graças a Deus, né? E eu gosto de viver assim.
Pergunta: Para você qual seria o lado ruim de viver em comunidade, na caatinga?
Resposta: Porque tudo o que a gente faz é bom!... Participando da roça, no trabalho..., é
bom! Agora, o que é meio devagar, é por que a gente não tem assim..., um trabalho certo,
né? Por que a gente sempre depende sempre da roça. No tempo que Deus ajuda, e que dá,
a gente tira um pouquinho e vende. Mas quando não dá..., a gente não pode vender! Aí se
a gente tivesse um ganho particular, nós ficava melhor prá gente, “n’era”?
Pergunta: Acha melhor ter um trabalho fixo?
Resposta: um trabalhinho..., né? Sim..., por que a gente que vive da roça..., quando Deus
dá, é bom!...
Pergunta: Vamos supor... Você tem um trabalho, e o patrão manda embora? E aí?
Resposta: Aí tem que continuar na roça! (risos) Então a gente tendo as duas coisas..., né?
Quando afasta de um..., tem a rocinha da gente..., que foi da onde a gente começou...
Pergunta: na realidade, uma das melhores coisas que vocês tem aqui, é ter a terra de
vocês?
Resposta: É. Por que a gente trabalha..., Deus a ajuda a gente. Eu gosto de trabalhar por
isso..., por que eu gosto de ter minhas coisas. E ninguém pode viver sem trabalhar. Uns
trabalham de um jeito..., outros..., a gente é na profissão da gente mesmo!
Pergunta: Tem alguma coisa aqui na comunidade que preocupa você?
Resposta: Tem! Agora mesmo... A gente estava tudo são... Agora aparece essas
doenças... Ave maria!
Pergunta: A preocupação é com a saúde? Agora apareceu a Chicugunha! É isso?
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Resposta: É isso. Em minha casa foi minha família toda.
Pergunta: E a Zica. Alguém teve aqui? E a Dengue?
Resposta: Não. Só essa mesmo. A Chicugunha. Dengue, eu há tive também.
Pergunta: O que tem sido feito para vocês tratarem da Chicugunha?
Resposta: Vamos para o hospital de Jeremoabo. Lá eles aplicam um soro... Quando chega
aqui...
Pergunta: Isso é quando já pegou a doença. E para prevenir? O que tem sido feito?
Resposta: Tem as caixas..., mas estão todas fechadinhas..., tudo limpinha. Eu uso o
remédio, e à noite e coloco.
Pergunta: tem usado alguma planta, algum remédio natural, para tratar da Chicugunha?
Resposta: Depois que vem do hospital, a gente toma chá de sabugueiro, de erva cidreira
para combater o vírus. Depois que passa a febre, aí agora a gente toma, aí a febre não
volta mais, e se o corpo da gente fica todo “quebrado”, todo doendo..., aí vai melhorando.
Pergunta: Como é o seu dia a dia na comunidade? O que é que você faz, desde que você
acorda...?
Resposta: Quando eu me acordo, no verão, eu sempre arrumo a casa, e sempre vou na
roça. No verão né! Vou, dou uma olhadinha... Agora mesmo, que é tempo de caju, eu sou
mais na roça do que aqui. Aí quando chega o inverno..., ninguém me acha aqui! É na
roça... Saio de manhã..., o meio dia..., volto de novo! E só a noite! Fico o dia todo lá! É o
dia todo trabalhando. No inverno, é trabalhando direto, direto... Só acha a gente aqui no
domingo!
Pergunta: Nesse período agora, sai de manhã, e volta meio dia?
Resposta: É. Não está tendo muito trabalho..., né? Por que agora é verão! Aí eu gosto
sempre de dar uma olhadinha...
Pergunta: Nesse período agora tem muitas frutas, não é?
Resposta: É... Caju, umbu... Está chegando o tempo da quaresma..., e nesse período tem
muito umbu.
Pergunta: Quais são as frutas que vocês tem aqui em grande quantidade?
Resposta: Em Siriquinha tinha bastante... Na roça de meu sogro... Tinha manga... Não
tem mais!
Pergunta: O que vocês plantam para a alimentação de vocês aqui?
Resposta: Na roça... No inverno a gente planta o feijão, o milho... Aí depois.., agora a
gente planta mandioca, o aipim. Assim..., quando eu plantava muito, plantava mais a
mandioca. Mas já tem muita gente que planta mais o aipim..., por que vende, né?
Pergunta: E para a alimentação, fazem compra na feira ou no mercado?
Resposta: No mercado daqui mesmo.
Pergunta: No quintal de vocês não tem uma hortinha para plantar coentro... Verduras,
hortaliças..., vocês plantam ou compram?
Resposta: A gente compra nos amigos, que tem a cisterna (quintal produtivo), eles
plantam, e a gente compra na mão deles.
Pergunta: Você considera que as pessoas que vivem aqui, comunidade, na caatinga, elas
tem uma forma de ver o mundo, diferente do povo da cidade? Por que?
Resposta: Acho que sim, viu! Por que as pessoas na cidade é mais agitado. Aqui é mais
sossegado! Quem vive na comunidade é mais tranquilo. É mais sossegado!
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Pergunta: O que você acha que as pessoas da cidade pensam sobre as pessoas que vivem
na comunidade?
Resposta: As pessoas que está mais a gente, acha bom! Por que vivendo na caatinga, o
que a gente quiser fazer um plantio, a gente faz, e na cidade é mais complicado?
Pergunta: E em relação a educação de seus filhos? Você acha importante eles irem para
a escola?
Resposta: Meus filhos..., eu trabalhei muito para educar meus filhos! Coloquei na escola,
pois eu queria que eles aprendessem... Quiseram trabalhar fora... Foram para fora, para
São Paulo. Nesse tempinho elas estão aqui, e o rapaz está lá. Eu acho que eduquei meus
filhos bem. Nos somos uma família sossegada! Não tem problema não.
Pergunta: como você me explicaria o que éter qualidade de vida?
Resposta: A vida aqui, graças a Deus, tendo saúde, é bom demais! Não tem “quebrar a
cabeça”! A gente “veve” sossegada! Eu acho bom, esse lugarzinho aqui! (risos)
Pergunta: Nunca teve vontade de sair daqui?
Resposta: Não! O lugar que eu mais quis morar é aqui. Eu morava na Siriquinha! Aí eu
dizia que Deus ia nos ajudar, para nós morar em Viração! Aí Deus me ajudou que eu vim.
Pergunta: O que tinha em Viração, que não tinha em Siriquinha, que fazia você querer
tanto vir para cá?
Resposta: Então..., é o caso! (risos) Naquele tempo, no tempo que a gente morava lá na
Siriquinha, não tinha energia, era no escuro, no candeeiro...! Aí a gente vinha passear
aqui, e assistia o “diacho” da televisão! A gente ficava meio viradinha... Aí eu dizia: Que
Deus me ajude para eu morar na Viração, que eu vou mandar o homem de noite! (?)
Quando a energia passou por Siriquinha, eu já estava aqui.
Pergunta: Você acha que as pessoas que moram na cidade, elas acham que vocês tem
uma vida boa aqui ou não?
Resposta: Eu acho que não! Eu acho que eles pensam que a gente corre demais! Eu acho
que eles pensam isso.
Pergunta: Corre como:
Resposta: Corre com tudo! Com roça... Por que com a gente da caatinga, a gente corre
com isso mesmo, com a roça...,e a com a saúde.
Pergunta: Você acha que vocês aqui na comunidade, na caatinga, tem uma boa
alimentação?
Resposta: Eu acho que tem. Por que a gente foi criado assim..., com a alimentação da
gente! É um feijãozinho..., farinha... Antigamente a gente não tinha essa alimentação, por
que era muito difícil! Ultimamente a gente tem um arroz, uma carninha... Antes era mais
complicado..., por que meu pai deixou minha mãe novinha, com uma “arruma” de filho....,
sozinha... Ela era sozinha... Era complicado por isso! Aí ela trabalhava para criar 7 ou 8
filho, tudo pequeno... Aí nós se criamos assim, trabalhando, para ajudar. Eu comecei a
trabalhar com 8 anos, e ganhava dinheiro mais minha mãe. Do mesmo preço que eles
pagavam a minha mãe, pagavam a eu também. Estudar..., eu não estudei, por causa
disso... Por que eu trabalhando..., aí quando minha mãe me colocou nós na escola...
Naquele tempo era complicado nas escola também, né?..., as coisas era mais difícil, né!...
Aí eu fui prá escola, estudei ainda eu aprendi o ABC todo... Aí quando eu terminei o
ABC, minha mãe foi para São Paulo com nós! Aí ela passava lá 5 meses..., e voltava pra
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trás. Ela ia ver meu pai lá, né! Aí ficava assim..., e por isso minha leitura é pouca. Mas eu
sei ler bastante! Mas escrever é devagar! Por que eu não estudei muito! Só estudei o ABC!
Pergunta: Aqui você tem o que: tem energia..., tem geladeira, televisão, liquidificador...
Resposta: Tenho!
Pergunta: Então vocês aqui tem tudo que na cidade tem? Tem energia, carro, moto,
telefone, em algumas casas tem internet..., a maioria tem televisão, geladeira,
liquidificador... Então, o que é que aqui tem de melhor do que na cidade?
Resposta: O mais melhor é a saúde da gente! E a amizade, e a família! Estamos sempre
juntos, uns ajudando o outro. Ninguém fica só! Com essa Chicugunha mesmo..., uns vão
ajudar o outro... Ninguém fica só.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 5ª ENTREVISTA
MULHER Nº 37 / M37 / MARSP (iniciais do nome)
Local: casa de Cida (Coordenadora Administrativa da Associação da Comunidade
Quilombola de Viração e Siriquinha)
Data: 14 de Janeiro de 2016
Hora: 19hs
Tempo: 34’50”
Idade: 47 (30/12/1968)
Pergunta: A primeira questão que eu gostaria que você respondesse, é sobre como você
se sente em participar da pesquisa que estamos desenvolvendo e sendo entrevistada?
Resposta: Eu me sinto assim... Profa. Josilda, muito bem! Por que a gente tem que ter os
conhecimentos. E através de uma entrevista, você pode repassar, mas também pode ter os
conhecimentos.
Pergunta: O que me estimulou vir fazer a pesquisa aqui, foi justamente a origem de
Viração e Siriquinha, pelo fato de que Comunidades Quilombolas, todo mundo tem no
imaginário de que é constituída sempre por uma população em que todas as pessoas tem
a cor da pele negra. Aqui em Viração a gente vê famílias tanto de cor negra, como famílias
de cor branca. Como isso aconteceu? O que isso significa para Viração e Siriquinha?
Resposta: Em Viração e Siriquinha, tem famílias que são assim misturadas. Mas elas, do
outro lado, os pais, avós e tataravós são de famílias negras. E essas famílias brancas que
moram entre Viração e Siriquinha, são as mesmas raízes, são o mesmo parentesco. Essas
famílias vieram de uma família de Menduzinho que vem da África, como escravo;
escravizado para Jeremoabo. No tempo do incêndio da Igreja do Brotas, Menduzinho foi
morto, e os filhos fundaram esse quilombo, que até hoje existe. Mas, mesmo assim essas
famílias brancas se identificam. Como se misturaram os casais, se juntaram, e se identifica
quilombo, quilombolas, como se fosse negros. De cor branca, mas se identifica negros.
Pergunta: A origem, tanto das famílias brancas quanto das famílias negras, é da mesma
origem desse senhor que fugiu..., como é o nome dele?
Resposta: Menduzinho.
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Pergunta: Menduzinho. Ele veio fugido prá cá, e criou Viração ou Siriquinha?
Resposta: Viração e Siriquinha.
Pergunta: Certo. Ele fugiu por que ele era escravo em alguma fazenda? Sabemos que
nessa região de Jeremoabo pertencia à família Garcia D’Ávila. É isso?
Resposta: Isso. Eles vieram no tempo de Garcia d’Ávila para Jeremoabo, onde
Jeremoabo tinha uma vila que existia 245 negros e 5 brancos. E ver que os negros foram
“fracos”, né? Por que no meio de só 5 brancos, e eles deixaram que os brancos
dominassem eles. E aí eles trabalhavam...; vieram trabalhar na colheita de agricultura do
plantio de abóbora. Jeremoabo levou o nome de Jeremoabo por causa do plantio de
jerimum (abóbora). Os escravos plantavam muito jerimum, e eles trabalhavam o dia,
apanhavam, e ainda a noite eles festejavam em novenário. E aí o Garcia d’Ávila não
aceitava. E acabou eles dentro, fazendo oração, acabou incendiando a igreja. Menduzinho
não conseguiu fugir. O filho dele João, Chico I, Chico II e Chico III..., tinha 3 filhos com
o mesmo nome! Fugiram com sua esposa Maria Fumaça e Josefa Camaça. E aonde vieram
de Jeremoabo. Da sede (Jeremoabo) até aqui, esse quilombo de Viração e Siriquinha são
42 km. E eles vieram com tanto medo..., por terem perdido seu pai nesse incêndio..., e
vieram fundar esse quilombo (Siriquinha).
Pergunta: Esse incêndio foi proposital? Eles estavam na igreja e Garcia d’Ávila mandou
tocar fogo?
Resposta: Sim. Mandou tocar fogo na igreja, com eles lá dentro.
Pergunta: Os filhos de Menduzinho estavam na igreja e conseguiram fugir?
Resposta: Estavam. Conseguiram fugir. E vieram prá cá. Aí ficou o Chico novo, que era
o segundo Chico, e formou o quilombo Baixão de Cima; e o outro Chico I e Chico III,
vieram pra Viração e Siriquinha. Um ficou em Viração e o outro em Siriquinha. Onde
tem uma toca, chamada Toca do Morcego, onde tem muitas panelas... E eles se
esconderam lá! Depois que eles já tinham formado seus quilombo, veio outro coronel
chamado Cícero Dantas, onde queria expulsar eles daqui do quilombo. Foi aí que recebeu
o nome de Viração e Siriquinha. Ele trouxe um João Siriquinha, como escravo, esse
Cícero Dantas, e botou ali em Cirica. Cirica, é hoje um povoado onde tem 500 habitantes,
daqui a 6 km. E aí ele pegou o primeiro morador, esse João Siriquinha, em Cirica. Mas
ele era um negro escravizado, e ele fugiu para Siriquinha. Para onde estava o outro filho
de Menduzinho, o Chico I. Siriquinha levou o nome de Siriquinha por causa disso, desse
João que Cícero Dantas trouxe para Cirica. Aí levou o nome de Siriquinha por causa
disso. E Viração, por que Cícero Dantas..., ele pegava o gado, mandava com os vaqueiros,
e mandava se encontrar na viração. Por que viração: virava para Cirica, para Siriquinha e
Lagoa do Inácio. Ele dizia: Vocês vão se encontrar meio dia, para almoçar, na viração.
Pergunta: No lugar em que tinha o entroncamento, ele chamava de viração.
Resposta: Isso. Chamava de viração. Aí ficou Viração até hoje. E todo mundo conhece
por Viração.
Pergunta: E as famílias que estão aqui, são todas elas descendentes desses escravos que
fugiram da igreja incendiada?
Resposta: São. São todas. Por que, Zé Chico, filho de Chico III, deixou seus filhos:
Tonho Velho que é filhos de Zé Chico; Jozino que mora também aqui, e ainda é vivo; Zé
Tatu, que ainda é vivo, e mora na Siriquinha; tem Tiico que mora na Siriquinha que é
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filho também de Zé Chico, que é no caso tataraneto de Menduzinho; e seu Alexandre, que
mora também na Siriquinha, filho de Zé Chico, que mora próximo da Toca do Morcego;
e tem seu Antenor, que já faleceu, mas que deixou seus filhos que moram aqui na
Viração..., seus netos..., seus bisnetos..., tataranetos. E tem também, dona Bebé, que mora
na Siriquinha, que é Maria de Jesus, que é também filha de Zé Chico. São da mesma
família.
Pergunta: E qual foi a primeira família branca que veio pra aqui. Morar aqui? Por que
nesse caso, as famílias dos Chico I e Chico III, já estavam aqui, que eram negros. Aí veio,
depois, a primeira família branca que veio pra aqui. Qual foi?
Resposta: Foi a família de Zé de Tintino. Ele veio. A mãe dele era uma negra. Saiu fugida
também de um outro quilombo, dali de Casinhas, e era casada com um rapaz da Lagoa
do Inácio. E aí veio..., e construiu... O marido era branco, e ela era negra. E aí fez a
primeira casa. Foi o primeiro branco.
Pergunta: E sua família é descendente deles?
Resposta: É. E até hoje tem família que moram aqui.
Pergunta: O fato de você morar em uma comunidade quilombola, em pleno sertão da
caatinga, como é que você se sente sendo moradora deum lugar, de uma região como
essa?
Resposta: Aqui..., eu me sinto muito bem nesse semiárido. Nós tinha muita dificuldade
de água... Às vezes eu ficava muito preocupada por questão de água... Mas hoje não!
Graças a Deus temos água. Temos um poço artesiano. Temos cisterna de produção.
Temos cisterna de consumo, onde toda gota de água que cai, a gente aproveita. Nós
moramos em uma área onde a gente planta milho, mandioca... Eu mesma, da minha parte,
como coordenadora administrativa, não penso em sair desse quilombo não! Por que eu
me sinto muito bem.
Pergunta: Vivendo aqui, quais são as situações que você enfrenta, e que você considera,
no seu dia a dia, e que você considera como sendo muito boa, e que você só tem isso por
que vive aqui na caatinga?
Resposta: Uma coisa muito boa que sinto aqui? É... a paz! Aqui é um lugar onde as
pessoas aqui não vivem brigando, são tudo parentesco. Não tem pessoas..., assim..., que
veio de muito longe. Por que a violência que tá no mundo lá fora... E esse povoado que a
gente mora aqui..., esse quilombo..., nós podemos dormir até de porta aberta. A paz..., é
o mais que me sinto bem nesse povoado.
Pergunta: Qual seria o aspecto que você considera que é ruim..., é menos bom..., que
você tem que conviver, mas é algo que você não gosta muito?
Resposta: O que mais me preocupa aqui, é a saúde médica! Por que nós tem que sair para
Jeremoabo, por que nós só temos um médico de 8 em 8 dias. E quando tem um problema
mais grave, tem de ir para Salvador ou para Aracaju. E outra coisa, que eu sinto que se
tivesse era melhor ainda (risos), era uma universidade para esses jovens que estão
terminando o ensino médio, e não tem como fazer.
Pergunta: Mais próximo daqui da comunidade?
Resposta: Sim, mais próximo. Pelo menos aqui em Jeremoabo.
Pergunta: Tem Paulo Afonso, mas acaba sendo distante para eles se deslocarem?
Resposta: É muito distante.
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Pergunta: Você nasceu aqui?
Resposta: Nasci aqui.
Pergunta: Você acha que a caatinga, que circunda a comunidade, ela tem influência no
seu jeito de ser? No seu jeito de encarar o mundo, de encarar os problemas?
Resposta: Tem.
Pergunta: O que é que a caatinga lhe ensina?
Resposta: A caatinga tem nos ensinado muito a gente conviver. Por que nós temos o
produto daqui da caatinga; temos o alimento da caatinga que faz muito bem pra saúde.
Nós deixamos de comer aquele alimento que temos na cidade grande, com agrotóxico. E
aqui a gente como o orgânico. Isso nos ajuda muito.
Pergunta: Mandioca, milho, feijão... tudo o que vocês plantam é sem agrotóxico?
Resposta: Nós não plantamos mais nada, aqui na região, com agrotóxico. E a semente...,
até a semente, nós já temos a semente crioula. Sementes que, há mais de 30 anos nossos
pais plantavam, nós estamos conservando. Aqui, a Associação de Viração e Siriquinha
foi beneficiada com um banco de semente, aonde a gente vai tentar, essas sementes
crioulas não só para aqui, para nossa comunidade, como para outras comunidades
também. E resgatar algumas sementes que foram perdidas.
Pergunta: Como por exemplo...
Resposta: Nós perdemos a semente do feijão-sete-semanas, nós não temos. O milhoalho, que nós também perdemos essa semente..., nós estamos tentando resgatar. E também
o aipim-preto, que é um aipim..., muitas pessoas chamam de macaxeira, nós chamamos
de aipim. O aipim-preto faz muito bem para as pessoas que tem problema de asma, o
aipim-preto ele também faz muito bem para quem tem problema do coração, ele melhora
muito.
Pergunta: Cozinha...
Resposta: Sim. Cozinha..., bate no liquidificador..., faz o mingau, a papa dele.
Pergunta: Como vocês estão fazendo para recuperar essas sementes?
Resposta: Nós tivemos aqui, uma formação com o pessoal da ARCAS, uma entidade,
onde atua ali em Cícero Dantas. E já tivemos em alguns lugares..., Pernambuco, Recife...,
algumas pessoas..., não eu..., mas foi alguém daqui da Associação..., e já tiveram uma
palestra, e o nosso objetivo é receber de volta essas sementes, para plantar aqui..., começar
a plantar aqui.
Pergunta: Você já falou que as coisas que mais lhe preocupa é a saúde...
Resposta: É a saúde e a educação. A universidade para os jovens que estão terminando...
Por que nós temos a escola...
Pergunta: Aqui a escola vai até o 5º ano?
Resposta: Vai até o 5º ano. Depois vai aqui para outra comunidade, até o 9º ano. E depois
tem que ir para Jeremoabo ou Novo Triunfo para o Ensino Médio. Termina o Ensino
Médio..., aí só Paulo Afonso. Aí onde começa muitos problemas..., muitos não tem
condições...
Pergunta: Qual a população de Viração e Siriquinha?
Resposta: Hoje nós temos 360 pessoas.
Pergunta: Todos registrados? As crianças...
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Resposta: Tudo registrado. Tudo certinho. Aqui em Viração é 84 casas, e Siriquinha 18.
Um total de 102 casas.
Pergunta: Como é a convivência entre Viração e Siriquinha? Tem diferenças, ou parece
que é uma comunidade só?
Resposta: Tem diferença. O pessoal que mora em Viração, trabalham mais do que em
Siriquinha. (risos)
Pergunta: Quando você fala que trabalha mais..., é o que?
Resposta: Na parte da agricultura.
Pergunta: Você acha que essa diferença é por que? A origem é basicamente a mesma!
Resposta: Por conta de que o pessoal de Viração, quando levanta, vão para a roça. O de
Siriquinha, quando vai..., vai as 8hs. Os de Viração vão cedo para a roça. Voltam meiodia, 2hs voltam novamente para a roça, e só voltam 5hs.
Pergunta: Qual é a causa? É um hábito da comunidade...?
Resposta: Hábito da comunidade. São pessoas trabalhadeiras..., mas é um hábito da
comunidade.
Pergunta: Tem um ritmo diferente.
Resposta: Um ritmo diferente. Mas sabendo que o pessoal aqui de Viração tem os terreno
mais em Siriquinha. Os terrenos de Siriquinha são melhor..., são um terreno mais forte do
que Viração.
Pergunta: Então as pessoas tem terras pelo lado de Siriquinha?
Resposta: De Siriquinha.
Pergunta: Já fizeram uma análise do solo?
Resposta: Já! Nós já tivemos até uma assistência técnica pela ARCA, dois anos de
acompanhamento. Muitos fizeram..., para verificar.
Pergunta: Você tem umas hortas..., plantações de hortaliças, para quem tem cisterna.
Como é isso?
Resposta: O projeto foi implantado pelo Projeto Mata Branca. Foi implantado com 10
famílias. Tinha que ser no quintal da casa. Muitas pessoas aqui em Viração, não tem
espaço. E aí ficou sem receber a cisterna. Por isso uns tem, e outros não tem, por que o
espaço do quintal não dava. E os projetos de Mata Branca e da Arca tem que ser no quintal
da casa. É por isso que chama de quintal produtivo. É quintal, por que só pode ter essas
cisternas no quintal.
Pergunta: Eles produzem e vendem para a comunidade...
Resposta: E aí..., essas famílias que foram beneficiadas..., como é que funciona: planta
para o consumo humano, também para as feiras livres, e também ajuda o vizinho quando
não tem. Fazem essa troca... Quando o outro não tem..., aí faz uma doação. E aí nós esse
tempo agora nós tava com poucos canteiros, por causa da água que tava pouca. Mas, agora
tá chovendo, daqui a alguns dias, todo mundo tá com seus quintal aí plantado de um tudo.
E também quem tem essa cisterna de produção, desde 2012, já vende pro PNAI, para a
merenda escolar.
Pergunta: E normalmente produzem o que nos quintais produtivos?
Resposta: Alface, coentro, cebola, alho...
Pergunta: A produção tem sido boa?
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Resposta: Tem sido boa. Tem melhorado..., tem ajudado muito as famílias na renda e na
alimentação.
Pergunta: Como é sua vida aqui na comunidade? Você enquanto mãe de família,
enquanto professora, enquanto coordenadora da associação...
Resposta: Eu aqui em Viração..., o povo me chama de líder da comunidade. Por que
quando chega alguma pessoa... Até de outros países já vieram visitar aqui: da Alemanha,
da Espanha... Através desses projetos, o nosso nome foi longe. (risos) E aí o pessoal de
Paulo Afonso, da Universidade, da Aghenda, tem nos visitado. Valda e Maurício, da
Aghenda, foi que deu o primeiro passo para a gente, para fundar uma associação, por que
não tinha uma associação. Então eu sou assim: eu sou mãe, sou amiga, sou líder como o
povo fala (risos), sou professora..., eu to aqui. Qualquer coisa..., qualquer pessoa que
chegar na minha comunidade..., o que eu posso fazer..., minha casa é simples, mas recebo
de coração..., e continuo nessa luta! De pensar em poder melhorar! Melhorar a minha
comunidade. Por que se a gente pensa em morar na comunidade, a gente tem de pensar
um sonho de crescer, cada vez mais.
Pergunta: As questões do dia a dia, aqui na comunidade, como elas são resolvidas, a
respeito da saúde..., da alimentação..., da educação... Tudo aquilo que diz respeito às
pessoas, como elas são resolvidas, desenvolvidas, aqui em Viração e Siriquinha?
Resposta: Em questão da saúde, nós temos uma Agente de Saúde que ela precisava muito
melhorar! Tá mais..., sempre..., todos os dias nas casas, né? Tentando nos ajudar. Mas,
em parceria com a Associação, qualquer problema que a gente tem, temos uma reunião
uma vez por mês, mensal, nós senta, e nós tenta resolver o problema. Por que, não existe
uma associação sem ter problema, né!?..., agora vamos tentar resolver o problema. Por
parte da alimentação, também nós já melhoremos muito! Por que nós usa um alimento
sem agrotóxico.
Pergunta: A base da alimentação é o que?
Resposta: Feijão..., não planta mais com veneno, com agrotóxico; mandioca, que é a
farinha..., a tapioca para fazer o beiju, também não; o milho, também; e as verduras que
a gente comia com veneno, não comemos mais. Depois dos quintais produtivos..., o
tomate..., o pimentão... Nós tivemos uma formação que diz que o pimentão tem muito
agrotóxico..., e o que mais tem é a batatinha. A mídia bota o pimentão, por que o mercado
grande quase não anda comprando quase nada de pimentão. Ai coloca que o pimentão
tem..., mas a batatinha tem mais que o pimentão!
Pergunta: Vocês produzem batatinha?
Resposta: Não. Nós não produz. Por que nós não temos a semente crioula, e aí é chamada
a semente transgênica.
Pergunta: Esse é um outro problema muito sério...! Mas, batata doce, vocês produzem
aqui?
Resposta: Batata doce, nós produz.
Pergunta: Compram o que no mercado?
Resposta: Arroz, macarrão..., que também não é bom..., mas compra! Mas o que é
produzido aqui é orgânico.
Pergunta: E com relação a lavoura? Aqui, cada família tem seu pedaço de terra?
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Resposta: Tem. Aqui, quase todo mundo tem sua terra. Não é muito, mas quase todo
mundo tem seu pedacinho de terra.
Pergunta: E todo mundo produz. Não tem nenhuma terra improdutiva?
Resposta: Não. Todos produzem. E as nossas terras, a maioria são poucas, por que os
fazendeiros tomaram as terras. Tem muito fazendeiro aqui que tomaram as terras. Mas o
nosso objetivo, aqui na comunidade, é receber a certificação quilombola, para dar entrada
no territorial, para retomar essas terras. Foi umas terras tomadas.
Pergunta: Esses fazendeiros, sabe-se os nomes deles, São identificados?
Resposta: Sei.
Pergunta: Tem políticos?
Resposta: Não.
Pergunta: São pessoas dessa região?
Resposta: É. São dessa região.
Pergunta: Você considera que as pessoas que vivem aqui na comunidade, na caatinga,
elas entendem o mundo de forma diferente das pessoas da cidade?
Resposta: Entende. Por que a mulher do campo tem mais saúde. É uma vida mais sofrida!
Mas tem mais saúde. E é uma diferença muito grande da cidade grande para o campo. Por
que lá tudo o que você tem, tem que ser no dinheiro. E aqui a gente tem a nossa roça.
Pergunta: Você diz assim..., que é mais sofrida..., mas tem mais saúde! Então veja..., a...
Resposta: A balançada! (risos)
Pergunta: Pois é! Por que você considera sofrido?
Resposta: O fato de que as mulheres vão buscar lenha na cabeça, para cozinhar em seu
fogão de lenha. Hoje nós temos um poço artesiano... Mas antes, tinha que buscar água
nos baldes, pote, na cabeça... Carregava muito peso! Então, eu considero que a partir de
agora, as mulheres desse semiárido, vão viver mais! Por que já teve muitos avanços.
Pergunta: O que você acha que as pessoas lá de fora, pensam sobre as comunidades
quilombolas?
Resposta: No meu ponto de vista é isso... Eles pensam que comunidades quilombolas, é
eles virem de lá, e ajudar a comunidade quilombola! Mas não é! Por que os quilombolas
são os que moram aqui dentro do quilombo. Né? Aí eles pensam a coisa diferenciada. Só
que os quilombolas..., os negros que moram aqui dentro, eles se sentem muito bem..., e
vivem muito melhor do que eles que vivem na cidade grande.
Pergunta: Por que?
Resposta: A paz! E hoje que vive na cidade grande..., e tem muito dinheiro!..., não tem
paz. Acabou. E a pessoa quando não tem paz, não tem nada na vida.
Pergunta: Diante da vida que você tem aqui, como você define o que é qualidade de vida
na caatinga?
Resposta: A minha qualidade de vida aqui é levantar e ouvir o canto dos pássaros. Isso
faz muito bem. Dormir cedo, também! Muda muito a qualidade de vida. E a gente percebe
o quanto, as pessoas saem daqui, depois volta prá trás, e fala que nunca mais quer voltar
para onde estava. E que o lugar de viver, é aqui no semiárido, na caatinga. Isso nós temos
visto muitos exemplos aqui, que já foram e já voltaram. E o que nós pensamos aqui na
nossa comunidade quilombola, é resgatar essas pessoas que estão lá... Como se fosse uma
semente! E trazer todos prá cá, e ver que um dia essa comunidade cada vez mais cresça.
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Antes, quando os jovens terminava o ensino médio, não tinha trabalho..., aí ia para São
Paulo, para Aracaju, para Salvador! E hoje a gente já percebe que tem uma coisa
diferenciada, que eles estão terminando, e eles estão tendo o sonho de ter uma faculdade
aqui perto, de estudarem, e ficarem por aqui mesmo. E aí, quando eu vejo alguém da
comunidade crescerem..., aí eu to crescendo junto!
Pergunta: Você acha que as pessoas das cidades, consideram que vocês tenham
qualidade de vida?
Resposta: Não. Muitos considera..., mas muitos não!
Pergunta: Esses que não consideram, o que você acha que essas pessoas pensam?
Resposta: Para mim..., o que eles pensa..., que nós viver aqui na caatinga, é como se
fosse sofrimento. E não é! A gente, só de sentir o cheiro da flor da caatinga, quando você
entra dentro de uma mata, no meio da natureza..., você se sente tão bem..., que se você
tiver algum problema de família..., e você quando volta de lá da caatinga, você já volta
com uma visão diferenciada. O cheiro da caatinga..., tem muita mudança! (risos)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 6ª ENTREVISTA
MULHER Nº 36 / M36 / MAJS (iniciais do nome)
Local: casa de Cida, Viração
Data: 15 de janeiro de 2016
Hora: 7:45hs
Tempo: 23’34”
Idade: 30 (12/10/1985)
Pergunta: Como você se participando dessa pesquisa, dando entrevista?
Resposta: Ótimo! Ótimo! (risos) Muito bem.
Pergunta: Viração e Siriquinha são diferentes das outras comunidades quilombolas, por
que elas têm famílias negras e brancas. O que você conhece da história de Viração e
Siriquinha?
Resposta: A história é... Surgiu de... Vário negro... Assim... A Siriquinha..., Juazeiro...,
misturaram tudo. Falam..., né? Eu tenho um parente, negro... Eu já não sou negra, né!?...
Mas..., tenho sangue negro, então somos parentes. Então surgiu..., tipo aqui, a Viração.
Tem seu Tenor, que são negro. Aí surgiu, tipo antigamente... Seu Chico! Zé Chico! Foi
assim... Fazendo aquela praiada... Então é tudo em famia.
Pergunta: Eles são filhos de ex-escravos? Essas pessoas que você falou agora?
Resposta: Eu acho que sim! Eu não entendo muito... Quem entende é a presidente
(Cida)..., né? (risos) Eu só digo só um pouquinho..., o que eu sei. (risos) Ela tem os
documento tudo... Antigamente tem: Chico, Zé Chico, Chico preto..., e por aí vai. Um
monte de Chico né!? (risos) Foi assim que começou...
Pergunta: O que significa para você morar aqui, em uma comunidade quilombola, no
meio do sertão, em plena caatinga?
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Resposta: Representa coisas boas. Aqui..., falar a verdade, aqui é bom! Por que a
caatinga, para nós..., sempre que você precisa de alguma coisa, tem aqui. Se precisa de
remédio de pau, tem tudo aqui na caatinga. Tem vários tipos de remédio de pau..., então
é bom! Prá falar a verdade, é bom!
Pergunta: Você nasceu aqui em Viração?
Resposta: Eu nasci em Siriquinha.
Pergunta: Quais são as coisas que você tem vivido desde criança até agora, que faz com
que você diga: a caatinga é um lugar bom!?
Resposta: É tipo o que eu to falando... É muito bom aqui, por que vários lugar é diferente.
Aqui você pode plantar... Você planta..., você colhe... sem ter remédio nenhum! Desde
que eu nasci..., sabe!? A criançada jogada na caatinga..., toda rasgada dos ganhos..., dos
pau... (risos) Então, é bom aqui! Para falar a verdade, é bom.
Pergunta: E o que você considera menos bom? Que você diz assim: se eu pudesse eu
mudava.
Resposta: Não sei. Acho que não. Acho que está tudo bom. Até aqui está bom. Até aqui
não tem nada ruim, não!
Pergunta: Você acha que o seu jeito de ser, a forma como você resolve os problemas,
como você enfrenta a vida, você acha que a caatinga, o ambiente onde você vive, a
comunidade onde você vive, elas influenciam no seu jeito de ser?
Resposta: Com certeza.
Pergunta: Como? Como você acha que influencia?
Resposta: Por que..., tipo assim, o lugar né? A caatinga tem coisas boas: tem lenha, tem
remédio, tem várias fruta... Então o que eu acho é isso, tem coisas boas.
Pergunta: E na comunidade, o que ela tem de bom, que influencia no seu jeito de ser?
Resposta: Tem de bom as pessoas. São ótimas! Tudo “conveve” tudo bem uns aos outros.
Tudo reunido. Não tem nada contra. É o que importa.
Pergunta: Tem alguma coisa aqui na comunidade que preocupa você?
Resposta: Não. Só tipo assim... Tipo mais bem feito o negócio..., né?
Pergunta: Tipo o que?
Resposta: Tipo a praça..., era para ser mais bonita..., mais toda calçadinha! (risos) Que
fosse tudo bonitinho..., tudo calçadinho, né?
Pergunta: Como é sua vida aqui na comunidade, no dia a dia?
Resposta: O que eu faço no dia a dia? Fico na minha casa. Vou para a roça. Trabalho na
roça. Trabalho nas minhas horta..., planto minhas verdura!
Pergunta: Você também tem o quintal produtivo?
Resposta: Tenho o quintal produtivo! Planto coentro, alface; planto cebolinha, planto
cenoura... Por que agora o tempo...., o verão foi puxado!..., por enquanto só tenho coentro
e alface. Mas, em casa tem pé de laranja, pé de manga, acerola, siriguela, pé de pitanga...,
tem de tudo. Tenho carambola, jabuticaba...
Pergunta: E quem cuida da horta?
Resposta: Eu e meu esposo. Minha filha de 13 anos, ela me ajuda também. Ajuda a
molhar as coisas.
Pergunta: E a alimentação da família?
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Resposta: A alimentação da família é tudo do nosso quintal mesmo. As verduras e do
quintal.
Pergunta: E você que prepara o almoço?
Resposta: Com certeza.
Pergunta: E com relação a saúde? Como é que você cuida de sua saúde e de sua família?
Resposta: A saúde da família é assim: se tiver com gripe, tem remédio de pau, tem
“artelão”, e faz um xarope. A gente mesmo..., mulher mesmo..., precisa de casca de pau
para fazer remédio... E é assim..., a saúde é assim.
Pergunta: E aprendeu a fazer remédio de casca de pau com quem?
Resposta: Com minha mãe. Eu sei um monte de casca de pau..., que ela ensinou. Tem
remédio de farmácia que é bom. A gente não fica sem o remédio de farmácia. Não fica
sem ir no posto, e sem o médico! Mas, o fundamental é ter os remédio de pau, também.
Não pode faltar, ne?
Pergunta: Você tem duas filhas, não é? Elas estudam?
Resposta: Estudam. A mais velha estuda em uma escola na Cirica. Ela está no 7º ano.
Vai para o 8º ano agora.
Pergunta: Vocês criam animais?
Resposta: É. Tenho porco e galinha.
Pergunta: Vende? Ou é só para a alimentação familiar?
Resposta: É só para alimentação mesmo. O porco a gente cria para vender. Não tem como
você comer uma porca de 4 arroba. A minha porca já tem 4 arroba! Tá enorme. Aí a gente
cria para vender. Agora, galinha, só para alimentação mesmo.
Pergunta: Você acha que as pessoas que vivem aqui, em Viração e Siriquinha, tem uma
forma diferente de encarar o mundo, do que as pessoas da cidade?
Resposta: Sei lá...! Acho que sim! Por que as pessoas da cidade são mais estudada!
Entende mais coisas..., assim, né? Já as daqui, entende mais de caatinga..., essas coisas.
Tem muitos que não são formados..., esses povo mais velho!..., a maioria não são
estudado. Muitos, não sabem nem fazer o nome, né? Então são diferente do povo da
cidade.
Pergunta: O que a caatinga ensina a você?
Resposta: A caatinga ensina a pessoa a ser..., a aprender as coisas, né? Aprender..., tipo...,
o que presta para a saúde. O povo da cidade, muitos não sabem os remédios da caatinga,
né? E aqui as pessoas sabem vários remédios. Eu mesmo sei um pouco. Mas as pessoas
mais velhas, é quem sabem mais.
Pergunta: Você acha que as pessoas da cidade, consideram que vocês tem uma qualidade
de vida boa, ou para elas a qualidade de vida de vocês que vivem aqui na caatinga, na
comunidade quilombola, não é boa, é ruim?
Resposta: Eu não sei o que elas pensam, né? Eu acho que devem pensar que é boa!
Pergunta: Por que?
Resposta: Por que aqui a pessoa tem como... Planta suas coisinhas, ali!... Você vai ali
num quintal, você tira laranja sem ter remédio nenhum..., então a qualidade de vida daqui
é mais melhor de que na cidade. Por que na cidade tudo é comprado, e tem remédio!
Pergunta: Quando você fala: tem remédio. É agrotóxico?
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Resposta: Isso. Agrotóxico. E aqui a gente plantando..., não! Você come sem medo
nenhum.
Pergunta: Como você se diverte aqui? Tem lugar para ir?
Resposta: Tem. (risos) Uma festinha de vez em quando! Uma baladinha, de vez em
quando! Cavalgada!
Pergunta: Quando você era criança, você gostava de brincar de que?
Resposta: Eu gostava de brincar de boneca! Minha mãe fazia boneca dos “capuco de
milho”. Nós pegava o milho mesmo..., nós dizia que o cabelo do milho, era o cabelo da
boneca. (risos) Fazia boneca de pano! E assim era... Por que antigamente não tinha
aquelas boneconas que hoje as crianças tem! Boneconas que chora..., é tudo diferente!
Antigamente as crianças..., pensavam uma coisa..., vou fazer! E pegava um capuco e dizia
que era uma boneca! (risos)
Pergunta: O que é qualidade de vida para você aqui na caatinga, aqui na comunidade? O
que é ter qualidade de vida?
Resposta: Não sei se eu sei responder... (risos) É você fazer as suas coisas... Você planta,
você cuida, você mesmo tira, você mesmo come. Você plantar suas coisas, sem
agrotóxico, e ter ali. Não precisar comprar, por que você tem.
Pergunta: E para suas filhas? Que qualidade de vida você quer para elas?
Resposta: Ser do jeito que elas são. Estudar bastante, para ser alguma coisa na vida! Por
que quem estuda bastante, é formada, hoje tem alguma coisa na vida.
Pergunta: E você não tem?
Resposta: Eu não me formei.
Pergunta: Você não tem nada?
Resposta: Tenho... (risos) Essas coisas boa..., assim que eu tenho em casa! Mas..., a
pessoa que tem estudo, mais na frente..., pode conseguir alguma coisa com quem tem
estudo, né? A pessoa que não tem estudo... A minha vida é só horta... Esse povo novo,
quando tiver formado, vão caçar emprego fora!
Pergunta: Você acha que eles lá fora vão ter uma vida melhor do que aqui?
Resposta: Vida melhor, não! Por que aqui a vida é muito boa. Mas..., é como diz..., vai
ter din-din..., né? (risos) E me ajudar!... Eu digo: trabalhar para me ajudar! (risos)
Pergunta: Então para você, ter dinheiro está relacionado com qualidade de vida!
Resposta: É. Por que tudo hoje, que você precisa, é com dinheiro. Assim..., você precisa...
Tipo... Agora mesmo, está todo mundo caindo nessa doença aí..., a Chicugunha! Aí a
pessoa... Mas graças a Deus em Jeremoabo tem um hospital, que graças a Deus é bom...,
você vai, toma injeção..., e volta boa.
Pergunta: O pessoal tem usado remédio de pau, para cuidar da Chicugunha? Ou é só
com o remédio que no hospital passam?
Resposta: No hospital passam remédio. Mas a gente vai com os de pau, também.
Pergunta: O que o pessoal tem usado?
Resposta: Tem usado cidreira, para tomar banho e beber chá. Erva cidreira com alho.
Estão tomando com alho. Dizem que o alho está espantando essa doença prá lá! Tem uma
tal de laranja..., chama laranja-braba..., prá tomar banho também. Da folha. Cozinha a
folha, e toma banho.
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Pergunta: Quando suas meninas têm algum problema de saúde, você vai ao posto, ou vai
direto para Jeremoabo?
Resposta: O posto aqui só atende dia de terça-feira, de quinze em quinze. Aí, quando tem
algum problema de saúde, tem que ir logo para o hospital. Se for coisa pouca..., como a
gente tá falando, aí toma remédio de pau.
Pergunta: Qual a justificativa que dão de só ter médico de quinze em quinze? Não tem
médico?
Resposta: É por que tem vários lugar que ela vai..., né? Aí fica muit ruim vim!
Pergunta: É uma médica só para a tender toda a região?
Resposta: É uma médica só para atender esse povo todo. Aí assim..., como a gente tem
hospital perto..., a gente corre para o hospital. E se não for doença grave..., cuida aqui
mesmo! Faço uns remédio de pau..., e se cuida.
Pergunta: Quais os remédios de pau que você mais usa?
Resposta: No momento estou usando vários remédio de pau. Por que tive um problema
aí..., de ferida no útero! E eu to usando vários remédio de pau! Para beber..., para
banhar...! To tomando a raiz do pega-pinto. Tiro a raiz, ponho na água..., e fico bebendo.
É bom para várias infecções. Pra beber. Aí, to me banhando com aroeira, babatenã, pau
de colher, pau-ferro, jurema-preta, canudinho...
Pergunta: Junta tudo?
Resposta: Ajunto tudo, aí descasco, e cozinho tudo junto. E faz o banho de assento. Tem
um tal de um pau que chama consolave...
Pergunta: Você encontra todas essas plantas aqui?
Resposta: Todas aqui. Encontra tudo aqui. Consolave..., um monte de pau. Tem um tal
de um pau que chama caatingueira, que é muito boa. A caatingueira..., até a flor da
caatingueira é bom para criança, problema no intestino. Bebezinho que está com
problema de intestino, é só dá o chá da flor da caatingueira..., fica bom.
Pergunta: Essas plantas encontram no mato ou que planta?
Resposta: Com certeza. No quintal já tenho canudinho...
Pergunta: Mas ele também tem no mato?
Resposta: Tem. Tem também um pau que chama nelvagina. Eu to usando todos eles, e
estou me sentindo bem melhor.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 7ª ENTREVISTA
MARIA IVANETE DE JESUS PEREIRA
MULHER Nº 44 / M44 / MIJP (iniciais do nome)

Local: casa de Cida em Viração
Data: 15 de janeiro de 2016
Hora: 8:45
Tempo: 23’13”
Idade: 31 (28/09/1984)
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P- O que você acha de participar de uma entrevista?
R - To me sentindo muito bem, é muito bom participar de uma entrevista.
P- Colaborar de uma pesquisa para você é importante?
R - É.
P- Por que
R- Por que no meio de todas eu fui escolhida. Eu não tenho muito estudo..., eu fiz só até
a sétima... Por isso estou muito feliz.
P- Você nasceu aqui em Viração?
R- Eu nasci em Siriquinha, aqui pertinho. Eu moro lá.
P- Como é para você morar me uma comunidade quilombola no meio da caatinga?
R- Pra mim é muito bom, por que de tudo aqui não depende de quase nada. De tudo que
a gente quer..., a caatinga aqui a gente tem. Tudo que a gente quer..., aqui a gente
consegue. Alimentos para consumir..., tipo caju, "imbu"... Tudo que na cidade a gente
compra, aqui a gente tem de graça. Aqui a gente tem muitas coisas.
P - Quais são as situações que você vive aqui em Siriquinha, em Viração, que você
considera muito bom, e que fazem você gostar da caatinga, da comunidade onde você
vive?
R- Eu gosto daqui... Muitas coisas... Por aqui a gente não vive trancada..., onde a gente
vai..., aqui não tem violência... aqui a gente pode andar sozinha a hora que for, não tem
nada... Tudo o que a gente quer a gente consegue... Aqui tem roça... Animais... Tudo o
que a gente quer a gente consegue.
P- Você tem quantos anos?
R- Tenho 31
P- Muitas pessoas já saiu daqui...
R- Eu já saí para São Paulo. Mas eu passei de 6 meses para trás... Nunca passei de 6 meses
pra frente. Não consigo passar pra frente. Não consigo ficar no mundo...., só aqui mesmo.
P- Por que não gostou de São Paulo?
R- Lá em São Paulo é muito fechado. Muita violência. Eu não me acostumo fora de minha
família. Apesar de ter 4 lá...
P- Seus irmãos?
R- Sim. Meus irmãos.
P- Você tem quantos irmãos?
R- Com eu é 6.
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P- Então só tem você aqui?
R- Tem eu e um irmão. Tem 4 meninas lá. E aqui tem eu e meu irmão.
P- Tem filhos?
R- Tenho 2. Tenho um menino de 10 e a menina de 4.
P- O que é que você menos gosta daqui?
R- O que eu menos gosto daqui é a falta do trabalho.
P- Para você conseguir um salário...
R- Por que as meninas lá brigam..., quando eu vou para São Paulo. Elas dizem: Nete
venha pra cá que você ter assim..., tipo uma casa. Eu digo um dia eu tenho... Eu vou...,
mas não consigo... Quando chego lá me dá um desespero..., aí eu volto pra trás.
P- E aqui ainda não conseguiu ter sua casa?
R- Aqui pra gente conseguir..., é muito difícil.
P- Você mora com sua mãe?
R- Moro. Aqui pra gente conseguir é muito difícil mesmo... Meus irmãos tudo tem suas
casas... Diz: Nete venha... Eu vou... Quando eu chego lá... Trabalho... Aí digo: Quero
voltar pra casa...
P- Quando você foi pra lá, você trabalhou em que?
R- Trabalhei em casa de repouso... E trabalhei... em faxina.
P- E não gostou?
R- Lá é bom! Só que eu não consigo ficar!
P- Você gosta daqui?
R- Para eu sair daqui vai dar trabalho!
P- Sua família tem um pedacinho de terra, não tem? O que vocês plantam lá?
R- Tem. No inverno nós planta feijão e milho. E agora é mandioca. Só que agora..., depois
que choveu... Tem que arar a terra e "caçar manaíba"... Por que a manaíba que nós
arranquemos, os vizinho pegaram para fazer ração para os bicho.
P- Manaíba é o que?
R- A mandioca. Que nós chama de manaíba..., que nasce a mandioca. A gente planta a
manaíba, para depois produzir a mandioca. Depois de grande ela coloca a raiz. Agora eu
fui lá no vizinho que ele tem manaíba..., na horta tem mandioca prantada..., eu vou pedir
a ele..., nem que seja uns 4 a 5 feixe pra eu replantar.
P- Dessa mandioca vocês fazem o que? A farinha...
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R- Faz a farinha. Mas nós não vende. É só para consumo.
P- E qual é a sua renda? Você tem bolsa família?
R- Eu tenho. Mas só que o meu bolsa família tá bloqueado. Tá cortado.
P- Por que?
R- Não sei o motivo. Por que a gente liga lá na central, diz que tá na conta. Quando eu
chego lá e vou tirar..., não tem. Aí eu liguei na central, segunda feira, aí ele disse que só
a partir de 29 de janeiro você vai olhar pra ver se seu benefício foi liberado. Pra mim
olhar agora no dia 29, prá mim ver.
P- Você recebe quanto pela Bolsa Família?
R- Eu recebo 199, só.
P- Tem que mandar comprovação que eles estão na escola?
R- Fui. Matriculei. Por que quando você chega lá eles pedem os dados. Aí eu dei tudo.
Dela (a filha de 4 anos), eu não tinha matriculado ainda, por que ela ainda não tinha 4
anos. Aí foi que Cida mandou pra mim, e disse: Agora Nete vá lá, na secretaria botar o
nome dela na "faixa", que ela vai estudar esse ano.
P- Você já falou que gosta muito daqui. O que é que você mais gosta da caatinga?
R- Gosto das frutas..., que aqui tem muita. Tem bastante remédio pra medicina. Aqui tem
muita alegria. Quando a gente vai assim..., pra roça, a gente se diverte. Gosto dos
animais..., a gente sai..., e na caatinga a gente vê..., "olha que bichinho bonitinho"!...,
todos o que a gente vê, a gente fica em pé..., diante..., depois vai embora... Aqui na
caatinga agente tem muitas coisas bonitas! Apesar que a gente não conhece de tudo... Só
aqui por perto..., por onde a gente anda..., mais próximo. Quando a gente pra algum
lugar..., tipo aqui pra cima..., pro lado do Raso da Catarina..., aqui pra dentro..., tem as
araras ali..., tem muito lugar bonito... Não é todos pé de..., que a gente vê que a gente
diz... pode comer isso... Ói!..., pode comer isso..., a fruta da caatinga! Aí a gente pega
conhecimento... Eu gosto de muita coisa aqui da caatinga.
P- Você acha que a caatinga, o ambiente onde você vive, a comunidade onde você vive...,
influencia no seu jeito de ser? Tem influência naquilo que você é?
R- Acho que sim.
P- Como você acha que ela influência?
R- Influencia..., por que a gente acha muita coisa fora..., e não me influencia para eu sair
daqui, para eu deixar meu lugar para ir para o lugar dos outros...
P- Mesmo você dizendo que tem tudo aqui, que tem alimento para seus filhos, você e seus
filhos tem saúde..., mas mesmo assim você sente necessidade de ganhar dinheiro para
comprar outras coisas. O que você gostaria de comprar, além da sua casa, que você acha
que melhoraria sua vida?
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R- Um servicinho..., assim... Acho que melhorava... Assim... a gente gosta de trabalhar...,
a gente gosta de trabalhar para conseguir aquilo que a gente não tem... Tipo assim..., tipo
um estudo... Se eu tivesse paciência..., prá mim estudar..., pra mim chegar onde eu
queria..., mas com fé em Deus eu chego lá! Pra a gente estudar..., para conseguir ter o
quea gente não consegue... Por que hoje, se você não fizer o 1º grau completo você não
arruma um serviço bom. Ano passado eu estudei aceleração..., 7ª e 8ª... Aí eu fui para São
Paulo..., quando eu retornei já tinha começado a 2ª unidade das provas... Aí eu disse...,
não vou continuar não..., fazer prova sozinha... Ela (professora) disse: venha Nete...,
mulher..., estudar... Eu disse: Oh!... professora... Vou não!... Eu peguei desisti. Agora esse
ano, ela disse, Nete vamos continuar? Ah!..., eu não sei não..., depende!
P- Por que?
R- Depende muito... Para eu sair tenho que deixar a menina... Aí chega o tempo das
plantação... Aí vai ter que... menino, escola, e casa..., e roça!... Aí... tá puxado... De noite
não tem aqui perto... Só tem em Jeremoabo.
P- Você disse que se tivesse dinheiro você comprava... Eu vejo que você tem vontade de
comprar algumas coisas..., que coisas são essas?
R- Ter minha casa arrumada, e as coisas que meus filhos pedirem, eu pudesse dar. Tipo
assim... Ela diz: mãe, eu quero um “danone”! Deixe eu fazer as contas da compra que eu
já fiz..., aí mãe te dá. Uma roupa..., uma boneca...
P- Em casa tem televisão?
R- Na de mãe tem. As coisas que tem dentro de casa, é quase tudo dela.
P- Vocês assistem televisão, as crianças assistem?
R- Eu gosto muito de televisão.
P- Aquilo que elas veem na televisão, elas...
R- Elas dizem: mãe eu quero isso...! Tipo..., tem aquelas bonecas de pano..., aquelas
bichonas... Mãe pediu a minhas irmãs, e elas mandaram. Elas pedem: mãe quero uma
bicicleta! Vixe!... Menina, eu não posso não! Quando você vê a do vizinho, não é por que
eles tem mais condição do que eu não!..., é que eu não tenho. Só tenho a Bolsa Família.
Até que as minhas irmãs mandam! Aqui no Baixão..., na casa do vizinho..., são muito boa
comigo... Todo mês..., quando ela não manda de 50..., manda de 100.
P- Tem alguma coisa que lhe preocupa aqui na comunidade?
R- Tem.
P- O que?
R- Tipo assim... A bebida. A bebida aqui é demais.
P- Você acha que o pessoal aqui bebe muito?
R- Meu pai..., dentro de casa... Meu irmão quando bebe... É jogado pelo mundo...
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P- É mais os homens? Ou as mulheres também?
R- Aqui eu acho que é quase iguais. Só que as meninas daqui só bebem final de semana.
Num sábado..., num domingo..., quando tem alguma brincadeira.
P- Você fala brincadeira, é o que?
R- Festa. Elas bebem na festa. Não é todo dia não.
P- Os homens bebem todo dia?
R- Aqui eu acho que é quase iguais. Só que as meninas daqui só bebem final de semana.
Num sábado..., num domingo..., quando tem alguma brincadeira.
P- Como é o seu dia a dia? O que você faz?
R- Eu acordo e vou trabalhar na lida da casa. Minha mãe não está..., e quem é a dona da
casa sou eu. Vou para a roça. Agora está na época das castanha..., aí, bem cedinho eu me
acordo, vou para a roça, apanho castanha, quando é lá para as 10hs volto..., vou continuar
na casa... Quando a gente sai pra roça, bem cedo, não faz nada... Aí quando eu chego, eu
continuo na luta da casa.
P- Quem cuida da alimentação. É você ou sua mãe?
R- É eu. Tudo eu. Por que mãe em casa..., ela mesmo só gosta de roça..., é catar licuri...,
caçar pindoba para fazer "bassoura"..., "Bassoura" para fazer terreiro...; ela só gosta
dessas coisas. Pra casa ela não gosta mesmo. Ela diz: pra limpeza da casa tem você.
P- No dia a dia, como é que você resolve os problemas da alimentação, educação, saúde...
R- No dia a dia deles... Eles quando estão muito "preverso"..., o menino é mais traquino...
Mãe não criou nós nas casas..., nem dormir..., nem comida..., nem “malinar”..., nem
brincar mais ninguém, nós não ia. Nós brincava, nós mesmo, em casa. E ele não..., ele o
menino..., gosta de sair..., gosta de ir pro mundo... Ele sai e não tem hora de voltar. Ai eu
brigo..., digo assim: ói menino, não ´´e assim. Por que você vai pra um lugar lá, tem muito
menino..., faz um mal feito lá, você estando junto, bota a culpa em você. E você aqui, o
que acontecer lá, você não tá..., você não viu..., não acontece com você. Para nós ter as
coisas, quando morava com mãe, nós ia pegar imbu bem longe..., o cesto de imbu; nós
trazia pra casa, e mãe vendia. O licuri, ajuntava os sacos..., nós enchia os cestos, colocava
na cabeça..., vinha..., aí chegava em casa, nós botava, e aí quebrava, tirava, enchia os
saquinhos, e aí mãe levava para Jeremoabo..., e vendia. Aí nunca “faltemo” dinheiro...,
tudo que nós queria..., uma calça..., uma sandália..., um caderno..., um lápis... Mãe dizia:
ói, não tem pra eu dar..., mas vamos buscar cento de pindoba..., que em geral eles
pediam..., encomendava a mãe pra fazer cesta..., chapéu..., vassoura..., esteira..., aí
mainha corta no mato..., as pindoba..., e nós ia buscar pra gente levar para Jeremoabo. Aí
eu incentivo ele assim: de primeiro pra nós conseguir, nós trabalhava..., mas vocês não
quer. Você já tá grande... Na roça tem muita castanha..., você pega o balde aqui perto e
vá catando castanha, e você vai ajuntando..., quando tiver um saco você vende. Ele não
quer. Já a menina..., quando eu vou, ela vai mais eu, ela ajunta. Para você sair, mal
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educado, no mundo, você não presta. Quando você fizer alguma coisa, e você tiver errado,
você fica “queto”. Desse jeito que você tá ai..., se você não quer estudo...
P- Ele está com quantos anos?
R- 10 anos. Eu digo: se você não tiver estudo, você vai depender do povo, para sempre.
P- Mas ele está estudando?
R- Ele estuda! Só que é empurrado.
P- Você acha que as pessoas que vivem em uma comunidade quilombola, na caatinga,
pensa diferente das pessoas que vivem na cidade?
R- Penso. Por que aqui a gente se contenta com o que tem. E lá não, quanto mais tem,
quer mais. Eles não olha..., alguns..., não todos...! Eles não ajuda a quem não tem. Quanto
mais tem, quer ter o dobro.
P- Você acha que as pessoas da cidade, pensam que as pessoas daqui, da comunidade
quilombola, que vocês não tem qualidade de vida? Que a vida de vocês é ruim?
R- Eu acho que sim.
P- Por que?
R- Por que aqui, eles pensam que é muito seco..., sertão..., acho que eles pensam que eles
pensam que nós não temos condição de viver o dobro que eles “veve”..., passar bem como
eles passam lá.
P- Eles estão certos ou errados?
R- Eles estão muito errado.
P- Por que?
R- Por que aqui eu não me troco por lá... Por que aqui onde a gente chegar, a gente come.
Lá, se não for um parente seu mesmo, para lhe dar..., ninguém não dá nada a ninguém em
São Paulo. Se você não trabalhar, para você E se conter você mesmo, ninguém lhe dá
nada. De cem, você tira um em São Paulo, para tirar do dele para lhe dar. Aqui, você
chegando em qualquer casa, é um copo de café..., comida..., dormida..., quinze dias, um
mês... se você não tiver aonde ir. O tempo que for necessário você pode ficar, que aqui
ninguém reclama. Em São Paulo não! Ele te dá um prazo. Se você não achar um lugar,
um alojamento para onde você ir..., você tem que dar os seus pulo!... E aqui não...! Você
chegando..., você está em casa. Aqui é desse jeito.
P- Diante de tudo isso, você saberia dizer o que é ter qualidade de vida?
R- Ter qualidade de vida para mim é assim... Aquele que tem as coisas dentro de casa...
Não depender de ninguém.
P- Você considera que você tem qualidade de vida?
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R- Eu, apesar de que não ter quase nada aqui..., eu acho que eu tenho. Tudo que nós
precisa tem que lutar para conseguir, para a gente ter, e não precisar de ninguém. Agora
que tem castanha... Se você for “panhar” um dia de castanha, aquilo que você ia pedir aos
outros, você já tem o dinheiro, e já dá para você comprar aquilo que você precisa.
P- E vivem em comunidade? Como é que é?
R- Aqui quase não tem desavença com ninguém. É tudo unido. A gente vive tudo junto.
Ajuda uns aos outros.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 8ª ENTREVISTA
MULHER Nº 16 / M16 / FSS (iniciais do nome)
Local: casa de Flaviana em Viração
Data: 15 de Janeiro de 2016
Hora: 9:40
Tempo: 13’46”
Idade: 29 (18/03/1986)
P- Como você se sente sendo entrevistada? Participando de uma pesquisa?
R- (risos) Eu gostei. Fui sorteada. É uma aprendizagem pra gente... Vou tentar responder
suas perguntas.
P- Você nasceu aqui em Viração?
R- Não. Eu sou de outro povoado. Cirica. Nasci em Jeremoabo, e fui morar em Cirica.
Vim para cá depois que casei. Meu marido é daqui.
P- Tem quanto tempo de casada, morando aqui em viração?
R- 11 anos.
P- Tem quantos filhos?
R- 2. Uma menina de sete, e o menino vai fazer 1 aninho amanhã.
P- Você conhece a história de Viração e Siriquinha?
R- Não.
P- Quando se fala de comunidade quilombola, todo mundo só pensa em uma comunidade
onde só tem famílias negras, descendentes de escravos. Aqui em Viração e Siriquinha,
tem uma mistura. Vivem famílias negras e brancas. Você tem ideia de como foi a origem
disso?
R- Não. (risos)
P- E o que você acha dessa mistura?
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R- Eu acho legal! Por que acaba com o racismo...., a gente convivendo com pessoas
diferentes.
P- Aqui em Viração e Siriquinha, essa questão do racismo, não existe?
R- Eu acho que ainda existe que tem racismo aqui.
P- Como é que você percebe isso?
R- Assim... Pelo jeito da pessoa olhar para a outra. Quando uma pessoa vai passando,
mais negro, aí diz: olha ali!... O que é aquilo!... E sempre acaba comentando alguma coisa.
P- São pessoas daqui?
R- Daqui mesmo! Sobre outras pessoas daqui mesmo.
P- Quando você percebe isso, como é que você se sente?
R- Fico olhando quieta... Às vezes eu digo assim: Não mulher! Não pode falar assim
não..., da pessoa! Eu mesmo não tenho racismo não.
P- O que você acha de morar aqui na comunidade, e na caatinga?
R- Eu gosto! Por que é um lugar tranquilo. Onde a gente tem sossego... Confia um pouco
mais nas pessoas, você pode sair mais sossegada. E tem o negócio de plantar..., você não
compra...
P- Você tem o quintal produtivo?
R- tenho.
P- você planta aqui o que?
R- A gente planta coentro, tomate, quiabo, os mais simples... Para o dia a dia. Para
alimentação da família. Só que agora nós não está tendo não.
P- O que tem aqui nessa região, que você diz: isso aqui é muito bom, e não tem em mais
lugar nenhum!?
R- Sobre o que? (risos)
P- Sobre qualquer coisa! O que é que tem aqui que você mais gosta, e que você acha que
é especial? A caatinga é especial..., a comunidade é especial..., eu quero viver aqui..., não
quero ir embora para lugar nenhum?
R- A tranquilidade.
P- É isso que mais deixa você feliz aqui?
R- É. A violência é menos. De vez em quando tem alguns casos. Mas é raro. Às vezes
matam alguém... É mais de reicha... Briga... Às vezes tem alguma festinha...
P- Quando tem festa vem pessoas de fora?
R- vem.
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P- Quando essas coisas acontecem, são com pessoas de fora, ou pessoas daqui mesmo?
R- Tem casos que às vezes acontece daqui mesmo., né? Acabam brigando..., com
reicha..., mas..
P- O que é que você menos gosta daqui da caatinga?
R- O calor que é demais! (risos) Uns meses atrás estava muito seco. Seco..., seco! Nós
pedia chuva..., e nada!
P- E nesse período muito seco, como é que vocês se viram..., como resolvem as questões
aqui? Alimentação..., banho...
R- O banho..., a sorte é que a gente tá tendo água encanada, né? Aí tem água à vontade.
P- Mesmo estando seco lá fora..., não chover..., mas vocês tem água para beber, tomar
banho...
R- Temos. Por que se não tivesse, nós ia sofrer muito. Tendo água no poço, a gente não
ver tanto a seca, por que tem água em sua casa. Mas se o poço tivesse quebrado..., aí era
sofrimento. Mas isso não aconteceu.
P- Você acha que a caatinga influencia no seu jeito de ser? O fato de você morar na
caatinga, ter contato com a caatinga, influencia a sua maneira de ser, de pensar, de agir?
R- Acho que sim, né?
P- Como?
R- Por que a gente acaba convivendo com os mato..., essas coisas, e aí... Você acaba
convivendo com os animais... Aí você aprende coisas que você não sabia...
P- Tem alguma coisa aqui na comunidade que preocupa você muito?
R- Não.
P- Como é o seu dia a dia?
R- Dentro de casa. (risos) Arrumando a casa, cuidando de filho...
P- Cuida das plantações?
R- É às vezes eu vou na roça, com o esposo. ´Mas não vou direto não. É, mais dentro de
casa, cuidando dos filhos.
P- Sua filha de 7 anos, está na escola? Estuda aqui em Viração?
R- Está na escola. Estuda aqui. Ela vai para o 3º ano.
P- Quando alguém fica doente, o que é que você faz? Quando um de seus filhos, tem
algum problema de saúde, você faz o que?
R- Eu procuro o médico. Às vezes tem médico aqui..., se cair no dia a gente leva..., se
não, tem fretar carro, para levar na cidade...
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P- Você costuma utiliza remédio caseiro?
R- Costumo.
P- Quem lhe ensinou?
R- Vem da minha mãe, da minha avó.
P- E quais são as plantas que você conhece e você costuma usar?
R- A cidreira. Faço o chá. Uso para comida que faz mal. Hortelã. Faz xarope.
P- Você considera que as pessoas que vivem aqui na caatinga, elas se relaciona com o
mundo diferente das pessoas da cidade?
R- Acho que sim. Por que aqui tem muita gente que nunca saiu para outro lugar. Não tem
muito contato com outras pessoas de fora. Aí não tem muito conhecimento.
P- Você acha que quem está lá fora, quem vive na cidade, tem uma relação melhor com
o mundo do que você?
R- Depende né? Hoje está sendo bom, por que está tendo internet, muita gente está tendo
mais contato..., pelo conhecimento... Mas, uns tempos atrás, a gente não tinha muito
contato..., aí ficava mais difícil.
P- Você acha que as pessoas lá de fora acham que vocês têm uma qualidade de vida boa?
R- Não. Eles acham que a gente vive aqui na miséria. Hoje melhorou muito a vida da
gente aqui na roça. Bastante. Hoje tem o Bolsa família...que está ajudando muito...! Muita
gente acabou tendo uma vida melhor.
P- Você saberia me dizer se você tem qualidade de vida aqui?
R- Tenho.
P- Se você tem qualidade de vida, me diga o que é para você ter qualidade de vida vivendo
na caatinga?
R- (risos) É ter uma vida melhor. É não faltar o que comer...
P- Tem alguma coisa que você gostaria de ter, e que aqui não tem?
R- O que eu tenho hoje, me satisfaz.
P- Não falta nada?
R- Até agora está tudo bem! (risos)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 9ª ENTREVISTA
MULHER Nº 40 / M40 / MLLS (iniciais do nome)
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Local: casa de Flaviana, em Viração
Data: 15 de janeiro de 2016
Hora: 10:10hs
Tempo: 16’45”
Idade: 57 (09/03/1958)
P- Como você se sente sendo sorteada e convidada para participar dessa entrevista?
R- Fico muito alegre.
P- Acha que é importante colaborar com a nossa pesquisa?
R- Acho que é importante.
P- Por que você acha importante?
R- Por que a gente aprende mais as coisas, né?
P- O que é que você conhece da história daqui, de Viração e Siriquinha?
R- Tem muito tempo que eu moro aqui.
P- Você nasceu aqui?
R- Não. Nasci em outro município... na Baixa da Volta. Mas eu gosto daqui! A gente tá
aqui..., a gente trabalha..., a gente conhece muita gente... O pessoal das comunidades a
gente conhece... São tudo gente boa... Aí eu gosto daqui! Tenho 38 anos que eu moro
aqui.
P- Veio quando casou?
R- Foi.
P- Teve filhos aqui?
R- Tenho 5. É 4 homens e uma mulher.
P- Moram aqui ou moram fora?
R- Moram todos aqui.
P- Tem netos?
R- Tenho 5 netos. 3 meninas e 2 meninos.
P- Para você o que significa morar aqui na comunidade de Viração?
R- É bom. A gente trabalha na roça. A gente planta feijão..., a gente não compra. A gente
tira pra comer... Planta milho. A gente planta mandioca, a gente tira pra comer. A gente
tendo..., não compra. Quando chove, a gente planta coentro..., planta muita coisa. A gente
tem a cisterna para aguar. É muito bom, né? A gente de vez em quando vi para a rua, para
a feira..., para passear um pouco... Aqui é bom!
P- A comunidade de Viração está no meio da caatinga. O que é aqui tem,que a caatinga
tem que a senhora mais gosta?
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R- Tem a manga, tem a laranja, tem a melancia... Se a gente plantar tem de tudo! Banana...
P- A senhora costuma andar pelo mato?
R- Costuma! A gente vai... às vezes vai para roça..., a gente anda!
P- E quando a senhora está lá, no meio do mato, qual é o sentimento da senhora?
R- A gente fica com um pouco de medo... (risos)..., por que é muito mato! Com medo de
ver alguma coisa... De ver uma raposa... Alguma coisa... Quando a gente ia para o mato...,
nós pegava muita lenha..., pra gente cozinhar. Eu já peguei muita lenha..., bem longe!
P- Hoje já não faz mais isso?
R- Hoje não faço mais isso. A gente já não faz mais isso..., a gente já tem pertinho...,
desmancha uma cerca..., aí a gente vai cozinhar..., bota um pauzinho de lenha..., a gente
cozinha. A gente cozinha no bujão, também...
P- Quando vai pegar lenha, como a senhora faz?
R- Pego os galhos sequinhos no chão. Que já caiu das galhas. Já fiz isso muitas vezes.
P- O que a senhora acha que não é muito bom aqui?
R- Diante da gente morar aqui..., só é que a gente fica longe das ruas. Quando a gente cai
doente, tem que fretar um carro..., caçar uma moto..., para a gente ir para a cidade..., para
Jeremoabo.
P- Então é por conta da saúde?
R- O posto fica aberto, mas a pessoa que fica lá, não é médica e nem enfermeira.
P- Tirando isso..
R- Tirando isso não tem preocupação. A caatinga é muito boa. Já me acostumei muito
aqui... Aí a gente fica muito apegado com aquele lugar. Eu não tenho vontade de morar
na rua. Sempre eu quero morar por aqui mesmo.
P- E como é o seu dia a dia na comunidade?
R- Eta meu Deus... Eu fico cuidando das minhas coisas... Às vezes eu vou ali na roça. E
assim não paro de jeito nenhum. Fico só trabalhando o dia todo. Não tenho paciência de
tá sentada o dia todo! É filho... Cuido do que comer... Vou limpar um matinho ali... E
assim a gente não aquieta! Aí o dia vai passando. Cuidando de almoço..., de café..., da
casa... Aí o dia passa em um instantinho!
P- Todos os seus filhos estudaram?
R- Estudaram... Estudaram na Cirica. Em Novo Triunfo..., aqui mesmo...! Todos
estudaram.
P- A educação de seus netos, é algo que preocupa a senhora, por estar aqui?
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R- Fico preocupada com eles, quando eles estão lá em São Paulo! Lá eles são
trancadinhos..., os bichinhos..., né? Dentro de casa..., trancadinhos! Não se pode andar,
lá. E quando eles ficam aqui, eles se soltam mesmo?
P- Quantos netos moram aqui?
R- Só estuda uma aqui. Os outros são muito pequenos.
P- A senhora considera que as pessoas daqui da comunidade, pensa de forma diferente
das pessoas da cidade?
R- Não. Pensa igual.
P- Viver bem pra senhora é o que?
R- Estando com saúde é bom! Né...Trabalhando..., Trabalha aqui...; outro vai pra roça...;
um vai passar arame...; outro vai dar com o gado..., com o cavalo... É muito bom isso!
P- A senhora acha que tem qualidade de vida? Você acha que a sua qualidade de vida é
boa ou é ruim?
R- (risos) É boa! Me aposentei..., tenho meu salarinho... Já posso dar mais alguma
coisinha a meus filhos... De primeiro eu não podia, né! A gente trabalhava mais para
comer! Não dava para dar muita coisa para os filhos, que eles precisava. Não é só coisa
de comida... É roupa, calçado...
P- A senhora se aposentou por idade? Como lavradora?
R- É..., por idade! Como lavradora. Graças a Deus me aposentei, já vai fazer 3 anos. Meu
esposo é aposentado, també,! Aí melhorou, ainda mais.
P- O que a senhora acha que as pessoas pensam em relação às pessoas de comunidade
quilombola?
R- Eles falam assim... Ah!... vocês gostam dos mato... Lá é ruim demais! Quem mora em
cidade pensa assim: como é que vocês gostam das roça, igual onde vocês moram? Me
acho muito bem! Por que aonde nós mora..., em nossas casas é bom demais! Amanhece
o dia..., vai para a roça; um vai para a roça; outro vai para a escola. Não tenho que falar
nada que é ruim.
P- O que a senhora mais gosta de viver aqui?
R- Por causa que a gente trabalha! Os filhos também trabalha. Ninguém aqui tem um
emprego, para dizer assim: vou sair de manhãzinha e chegar de tarde. Não..., não tem
emprego! Os filhos só na roça!
P- Só trabalha? Não tem diversão?
R- Se diverte... Às vezes tem uma brincadeirinha..., a gente vai! Assim..., festinhas...
Jogo... Às vezes a gente vai para Novo Triunfo..., os meninos vai uma noitinha..., duas
noitinhas... de festa! Para se divertir! Para não ficar aqui na roça direto, né? De 8 em 8 eu
vou para Novo Triunfo, por que minha mãe e meu pai, moram lá! São muito velhinhos
(90 anos), aí eu vou lá ver eles.

469

P- A senhora gosta de usar remédio caseiro?
R- Gosto! Às vezes faço um chazinho de cidreira..., de capim santo... Se tiver
vomitando..., com diarreia..., um chazinho de cidreira é muito bom... Um chazinho de
coentro, da sementinha do coentro, é muito bom para dor de barriga... A gente faz remédio
assim..., de mato! A folha da goiaba, é muito bom para fazer um chazinho para dor de
barriga... Assim a gente vai passando!
P- A senhora toma remédio de farmácia?
R- Eu tomo um chazinho..., uma coisa... É difícil eu tomar uma dipirona! Se eu tiver
doente..., com dor de cabeça, aí eu compro uma dipirona e tomo. Graças a Deus aqui em
casa é todo mundo com saúde. E a melhor riqueza que nós temos é a saúde.
P- Quem cuida da alimentação de casa é a senhora?
R- Sou eu.
P- Tem criação de animais?
R- Tenho. De galinha..., porco. É só para o consumo de casa.
P- Tem muita fruta por aqui?
R- Tem época, que tem. Faço suco de manga, suco de maracujá...
P- Vocês aqui tomam mais suco ou refrigerante?
R- Suco. Às vezes toma refrigerante. Mas é mais suco de frutas. É mais saudável.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 10ª ENTREVISTA
MULHER Nº 39 /M39 / MJ (iniciais do nome)
Local: casa de Cida em Viração
Data: 15 de Janeiro de 2016
Hora: 11:10hs
Tempo: 12'12"
Idade: 66 (20/09/1949)
P- Como a senhora se sente participando de uma entrevista?
R- Eu me sinto bem. Feliz né?
P- A senhora nasceu aqui?
R- Nasci em Siriquinha.
P- A senhora sabe da história daqui? Como é que tudo começou?
R- Sei. A primeira casa era de Cizinando... Aqui na Viração mesmo. Começou a Viração
pequena..., foi crescendo..., e hoje estamos todos aí...
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P- Como era o nome do primeiro morador?
R- Era Cizinando.
P- E ele teve filho?
R- Teve. Mas saiu tudo... Foram morar em Irecê... Mas ainda hoje mora a família...
P- Como a senhora se sente morando aqui?
R- Se sinto bem..., né? Por que é um lugar bom..., né? É calmo! Só final de semana…, de
vez em quando..., que tem..., é meio “zuadento”! Mas logo pára! E a gente fica sossegado,
né? Acho bom. Melhor que na cidade!
P- Por que é melhor que na cidade?
R- Por que a gente vai pra roça trabalhar (risos)
P- A senhora gosta de trabalhar na roça?
R- Ai meu Deus! (risos) Quando eu me vejo doente..., e não posso ir pra roça... Minhas
lágrimas é quem paga!
P- Por que gosta tanto de trabalhar na roça?
R- Quando eu me vejo doente..., e não posso ir pra roça... Minhas lágrimas é quem paga!
P- E da região? Da caatinga...., do mato que tem aqui?
R- É.... a gente vai! “Panha” a mangabinha..., né?
P- O que é que a senhora mais gosta daqui da caatinga?
R- Mangaba..., caju..., tudo! Maracujá!
P- A senhora gosta das frutas! E que outra coisa que tem na caatinga que a senhora gosta?
R- Antigamente os pais da gente pegava umas “cacinhas”...,era bom que era danado! A
gente fazia leite de licuri..., botava..., cozinhava... (risos). Hoje não pode pegar mais! É
proibido! Então a gente bota pra esquecer...
P- São animais silvestres...
R- Pra viver né? Se matar, acaba tudo. Hoje é cheio de gente, e todo mundo quer, né?
Não pode.
P- O que tem aqui nessa região..., na comunidade, que mais a senhora gosta?
R- Das pessoas. Dos amigos, né? Graças a Deus aqui os amigo é tudo bom. A gente...,
em qualquer casa dos vizinho..., você pode entrar...
P- O que mais lhe preocupa aqui? Que a senhora não gosta!?
R- Eu não gosto de ver um "bêbo" não!... Nem briga...
P- Mas tem muita briga?
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R- Antigamente... Mas hoje não tem não! “Zuada”..., às vezes até 1h. Mas..., graças a
Deus, some todo mundo... Tá mais sossegado..., graças a Deus!
P- O dia a dia da senhora, aqui em Viração, como é?
R- Só arrumo a casa..., né? A gente vai na roça..., dá de comer as galinha... Quando chega
vai arrumar a casa, vai lavar uma roupa..., vai passar... É assim!
P- É a senhora que faz a comida em casa?
R- É. Eu “tando” com saúde, sou eu que cuido. Quando não é eu..., a filha da gente
chega..., cuida.... Quando a gente tá adoentada... As vizinha..., né?
P- O que a senhora acha que as pessoas que vivem em Jeremoabo..., em outras lugares...,
pensa daqui da comunidade quilombola?
R- Quem "veve" em Jeremoabo..., se tiver um trabalho é bom..., né? Se não tiver... E nós
daqui na comunidade..., se não tiver um dinheirinho pra ganhar..., mas nós tem da roça
pra nós conviver...
P- A senhora acha melhor quem vive na cidade ou quem vive aqui?
R- Quem vive aqui na nossa região é muito melhor.
P- Por que?
R- Por que nós não sente muita falta... Nós trabalha..., né? Quem mora na cidade, se não
trabalhar..., quem não achar uma coisa pra conviver..., como é que “conveve”, né? E nós
aqui “conveve”, graças a Deus?
P- A vida da senhora aqui, a senhora considera como sendo uma vida boa..., de qualidade?
R- Ave maria! Me acho bem... Pretinha assim mesmo..., me acho bem? Junto com os
branco também..., nós se "braemos" tudo... Quem vê diz que é tudo irmão! É tudo junto...,
tudo unido, né? Que é o que vale...
P- Então a senhora não vê nenhum problema entre brancos e negros?
R- Não. Somos tudo "braiado"! A gente se casa com branco!... Meu marido mesmo é
galego..., só tem de preto..., nada! Até os cabelo é branco! (risos) É branco com preto...,
preto com branco...
P- Me diga uma coisa que a senhora não gosta aqui?
R- Eu não sei o que é que eu não gosto daqui!... (risos)
P- Que não gosta da caatinga!
R- Eu gosto da caatinga! Pra a gente andar... Eu gosto da caatinga!
P- A senhora gosta de andar na caatinga?
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R- Ah!... meu Deus! Meu marido foi se operar em São Paulo, e eu fui para ser
acompanhante dele no hospital..., passei 3 meses!..., mas meu Deus!..., eu chorava de dia
e de noite para eu “vimibora” pra caatinga!
P- Por que a senhora gosta tanto da caatinga?
R- Por que é sossegado.
P- Quando a senhora anda no meio do mato, o que a senhora pensa..., o que a senhora
sente!
R- Quando eu ando no meio do mato, só tenho medo das caipora! (risos) No mais eu sinto
bem!
P- Tem caipora?
R- (risos) O povo fala... Os mais velho fala que antigamente tinha caipora, né? (risos)
"Areava" a gente...
P- O pessoal da cidade acha que a senhora tem uma vida boa aqui?
R- Muitos acha que a gente tem, né! Aqui..., só não ter uma vida boa mesmo..., só quando
a gente tá doente..., né? A gente se preocupa pra arrumar um carro, para ir para a cidade
se consultar...
P- A preocupação é mais com a saúde..., com o médico, que não tem?
R- Aí é! A gente não tem um "carro de saúde", né? E nós não tem aqui... Nós, pra ir em
Jeremoabo, quando cai doente..., só se ligar pra Cacá, primeiro..., em Jeremoabo..., pra
ele conseguir um carro... Mas se for uma doença de perigo..., nós tem que fretar um
carro..., e nós ir... A gente vai pra Antas..., pra Jeremoabo... que é o lugar da gente né!...
P- A senhora usa muito remédio de farmácia?
R- Mulher..., não me fale não!... Que com essa perna..., de um ano pra cá!..., já usei tanto
remédio de farmácia! Já fui pra Aracaju..., 2x..., para o médico em Paulo Afonso...,2x...
Tenho tomado tanto remédio..., que não páro!
P- E não usa remédio caseiro?
R- Uso remédio de pau! Banho...
P- O que a senhora usa, normalmente, como remédio de pau?
R- Uso erva cidreira..., hortelão miúdo, hortelão graúdo..., folha de mamoneira..., agente
esquenta e amarra na perna pra dormir de noite.
P- O que o médico falou que a senhora tem no joelho?
R- O de Aracaju falou que era para eu operar..., tirar um exame do coração..., pra eu fazer
operação.
P- Mas operar o joelho, por que?
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R- Ele inchou..., a perna toda até em baixo. E o meu joelho está como tá quem é
descolado... Eu só sinto bem quando eu arrocho assim... Pra eu caminhar..., né?...
P- Mas apareceu assim...? Ou a senhora..., caminhando, pisou em falso... Foi assim?
R- Não... Deu a dor. Tá com muitos tempos..., eu levei um pancada aqui nesse joelho.
Mas doeu na hora..., e pronto!..., acabou! mas de uns tempo pra cá..., deu pra inchar...,
doer muito... E o médico de Aracaju queria que eu operasse! Aí eu tirei a chapa, na
Imagem, em Jeremoabo..., aí quando a médica daqui abriu... Que ele mandou eu tirar os
exames..., pra mim mandar pra ela (médica cubana) olhar... pra depois levar pra Aracaju.
Pra ele encaminhar no SUS pra operar. Quando eu tirei..., ela (médica cubana) disse que
eu não podia operar não!..., que tinha dado "astrose" “prefunda”! Ela disse: não opere!
Você leve..., mostre a ele..., e se ele disser: Vamos operar!... Você não consiga! Você não
opere! Aí..., eu também..., nem lá fui! (risos) Eu disse: eu não vou não! Ela disse para eu
não operar! Se chegasse lá ele ia ficar adulando... Até que eu fizesse jeito para ele
mexer!... To “miorando”... To tomando remédio!... O remédio que ele passou pra mim...,
é 303 reais só uma caixa!... E ele disse pra eu tomar 3 meses desse remédio... Uma caixa
dá para 2 meses. É um comprimido por dia.
P- A senhora não consegue o remédio pelo SUS?
R- Não experimentei não... Só em dinheiro.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 11ª ENTREVISTA
MLHER Nº 48 / M48 / MLN (iniciais do nome)
Local: casa de Cida, em Viração
Data: 15 de Janeiro de 2016
Hora:11:40h
Tempo: 18'05"
Idade: 35 (03/05/1980)
P- Como você se sente sendo entrevistada, participando dessa pesquisa?
R- Me sinto bem. Nunca fui entrevistada assim..., mas..., tudo tem o momento certo..., e
tudo tem a sua primeira vez! Né?
P- Está se sentido à vontade?
R- To sentido a vontade!
P- Você nasceu aqui?
R- Nasci em Baixão do Félix.
P- E veio morar aqui...
R- Na Siriquinha!
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P- Na Siriquinha depois que casou?
R- Depois que casei. O marido é de Siriquinha.
P- Quanto tempo tem que mora em Siriquinha?
R- O tempo de casada! fez 10 anos ontem. (risos)
P- Você conhece a história de Siriquinha e Viração?
R- (silêncio...)
P- Você nunca se preocupou em saber a história de Siriquinha e Viração?
R- Não. Nada.
P- Você gosta de viver em Siriquinha, aqui na caatinga..., em comunidade?
R- Ah!... Gostar a gente gosta, por que tudo a gente acostuma..., né?
P- Gostaria de morar em outro lugar?
R- Se fosse para morar em outro lugar..., gostaria!
P- Aonde?
R- Ah!... Minha preferência era na capital..., né! Meus irmãos mora tudo lá pra São
Paulo!... Só minha mãe que tá aí... Só tem eu, minha mãe e um irmão, e uma irmã... Minha
irmã estava lá!... Ela veio..., e vai voltar!
P- Você já foi a São Paulo? Gostou?
R- Já fui. Gostei. Mas o marido não que ir, né... (risos) Aí o jeito e ficar!
P- Mesmo sendo um lugar que você não gostaria de morar, tem coisas aqui que você
gosta?
R- Tem!
P- Quais são as coisas daqui que você gosta?
R- Daqui..., que eu gosto?... O sossego! Aqui é mais tranquilo..., não tem violência... O
mundo lá fora..., tem violência!...
P- Mesmo sabendo que lá em São Paulo é mais violento, mesmo assim você gostaria de
ir? Por que?
R- Por causo... Modo de “imprego”..., né?! Por que aqui tudo é mais difícil!
P- Quais são as dificuldades que você acha que aqui tem mais do que lá?
R- Por causa que aqui a gente não tem um emprego..., e o empreguinho da gente aqui...,
é da roça! Aí só trabalha, e só dá pra gente comer... Apenas!... pra gente comer.
P- E lá em São Paulo se você não tiver trabalhando, dá pra você comer?
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R- Não! Aí também não! Não dá ne!? Lá só come se trabalhar..., se não trabalhar não
come! E aqui é bom por isso..., se trabalhar a gente come..., se não trabalhar come
também..., né?
P- Você vive em uma comunidade quilombola, Siriquinha. É pequena, só tem 40 casas.
É bom viver em uma comunidade pequena?
R- É bom. Por que é sossegado. Onde eu moro, graças a Deus!..., é sossegado..., não tem
conversa de ninguém... Cada qual em suas casas... Só aparece na casa da gente quando
sabe que a gente tá doente... Aí aparece...
P- Lá em São Paulo, você acha que teria isso? Se você tivesse doente, seus filhos tivessem
doente, alguém iria se preocupar com você?
R- A família! Que e grande, né... Os amigos que mora perto.
P- Você disse que gosta do sossego daqui. E o que é que você não gosta?
R- Aí..., me pegou! (risos) Ah!... eu não sei... (risos)
P- Então gosta de tudo?
R- É! Gosto de tudo sim!
P- E a caatinga? O que você acha dessa vegetação que está circulando a comunidade?
Fale um pouco do que você gosta e do que não gosta da caatinga!
R- Da caatinga... eu gosto!... Por que... a caatinga é livre! É para todos... Para as pessoa...,
para os bichos “selvage”... O que eu não gosto mais da caatinga..., é de bicho..., de cobra!
Por que eu tenho muito medo de cobra.
P- Tem muita cobra por aqui?
R- Tinha..., mas agora é difícil a gente ver cobra! Mas não sei por que... Quando eu vim
morar na Siriquinha..., minha nossa!..., tinha muita cobra. Agora tem menos.
P- E você costuma andar pelo meio do mato?
R- Costumo.
P- O que normalmente você vai fazer quando vai para o mato..., na caatinga?
R- Pegar planta pra fazer remédio. Pegar lenha. Pegar fruta..., caju... As frutas que a gente
gosta!
P- Vocês tem um pedaço de terra? A roça de vocês?
R- Tem.
P- O que vocês plantam lá?
R- Então... Feijão, mandioca... Lá tem cajueiro...
P- Você vai na roça plantar..., colher...?
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R- Vou. Gosto de fazer o que é da roça! A gente na roça, se não trabalhar..., que goste
que não goste..., tem que trabalhar! Tem que ir.
P- E em casa? Quem cuida das coisas?
R- Eu.
P- Me fale do seu dia a dia. Normalmente, o que você faz no seu dia a dia?
R- Nossa! Quando eu acordo..., primeiramente vou fazer o cafezinho..., o chazinho...,
para poder tomar... né? Depois eu rego as plantas... Por que eu planto coentro..
P- você também tem o quintal produtivo?
R- Tenho. Aí depois vou fazer as coisas..., o que tiver de roça, pra fazer... Acordo cedo!
Às vezes não é 6h ainda e já estou acordada... Às vezes acordo “apuço”! (risos) Vontade
de ficar mais um pouquinho..., mas tenho que levantar... Mesmo assim..., na roça. Depois
da roça, vou cuidar da casa. Como agora..., eu to aqui..., mas deixei lá tudo para fazer...
Graças a deus que choveu a noite..., não preciso regar as plantas. O almoço eu já deixei
pronto.
P- Você já morou em São Paulo... Conhece as pessoas de lá e as pessoas daqui. Você acha
que as pessoas daqui são diferentes de lá?
R- São diferentes.
P- Em que?
R- Em muitas cosas... O jeito de tratar as pessoas..., né?
P- Qual é a diferença? Como é aqui? Como é lá?
R- Lá..., ninguém e de ninguém..., né? Cada qual..., cada qual... Só os da família..., né?
Quando a gente trabalha..., quando amanhece o dia, cada qual pro seu emprego... E aqui
as pessoas se preocupa... Quando a gente tá doente, não pára gente na casa da gente...
Sempre vai visitar... Sempre pergunta como está...
P- O que você acha que eles lá pensam em relação a vocês aqui? Que vivem em
comunidade quilombola, no sertão, na caatinga! Eles acham que vocês tem uma vida boa
ou uma vida ruim?
R- Nossa! Muitos deles fala que nós aqui “tamos” melhor do que eles lá!
P- Por que?
R- Acho que é mais por sossego, né? Por que lá..., ou trabalha..., ou trabalha... Aqui não!
Se a gente tiver doente, nós não vai trabalhar. E lá mesmo doente, vai trabalhar assim
mesmo..., "apuçu"! Se não trabalhar não "sobreveve". Aqui não!
P- Você acha que você tem uma vida, em termos de qualidade, é boa, mais ou menos...,
ou ruim?
R- Mais ou menos.
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p- Por que ela não é boa?
R- Ela seria mais boa se a gente tivesse seu empreguinho..., recebesse seu salarinho todo
mês... Mas como a gente... Por que a gente da roça, só trabalha pra comer... Graças a Deus
a gente recebe a Bolsa Família..., já é uma ajuda, né? Recebe 140 reais. Dá pra gente fazer
uma compra... Como eu vendo..., com o meu quintal produtivo... eu saio vendendo nas
casas... Todo sábado..., eu saio vendendo... Começo lá na Siriquinha..., até aqui na
Viração. O que tiver eu vendo: o coentro, o alface, o couve..., tomate. Aí dá pra pegar um
realzinho..., dá pra ajudar! Com o Bolsa família dá pra “interar” pra fazer a comprinha...
Pra comprar o que falta.
P- O que vocês produzem de alimento e não compram mais?
R- Que não compra... Depois desses quintal produtivo, eu não comprei mais nada de
verdura na feira! Por causa que o da feira, é tudo no veneno, né? E o da gente, não tem
veneno. Tanto que o povo, tão dando de comprar o que a gente vende..., compram tudo
aqui. Não compram mais da feira.
P- Feijão. Você compra?
R- Não. A gente planta... Farinha, milho... A gente planta, não coloca nada de veneno...
P- Na feira..., na rua..., o que é que você compra?
R- Só arroz, açúcar, macarrão.. Essas coisas...
P- Isso para você é qualidade de vida?
R- É qualidade de vida! Por que se fosse tudo comprado... O que seria de nós... A gente
fraco... Pra comprar tudo! E se agente morasse me rua..., que não plantasse suas
coisinha..., era tudo no dinheiro. Tudo comprado. Nesse causo, aqui a gente tem mais de
quem mora na cidade, graças a Deus.
P- Os seus filhos estão estudando?
R- Estão estudando.
P- Em relação a educação deles. Você acha que aqui na comunidade eles terão condição
de seguir em frente..., estudar...
R- Eu espero, né? Se a gente pudesse dava o melhor para eles, né? mas seja o que Deus
quiser... Estão aqui estudando... Vamos ver no que vai dar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRANSCRIÇÃO DA 12ª ENTREVSITA
MULHER Nº 14 / M14 / ECS (iniciais do nome)
Local: casa de Cida em Viração
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Data: 15 de Janeiro de 2016
Hora: 12:10h
Tempo: 17'18"
Idade: 43 (19/05/1972)
P- Como você sente vivendo aqui, em uma comunidade quilombola, na caatinga, no
sertão?
R- Aqui eu me sinto bem. Aqui na comunidade... As pessoas... aqui uns ajuda o outro...
Todo mundo é unido... Sempre tem uma reuniãozinha..., todo mundo participa... Se um
vizinho precisa de alguma coisa..., a gente sempre procura ajudar... Eu me sinto bem aqui.
E eu gosto daqui! Gosto de trabalhar na minha rocinha... Aqui é um lugar muito bom...
Eu gosto.
P- Na sua roça você planta o que?
R- Olhe... Eu planto coentro... Tem uma cisterninha... Tenho um quintalzinho que eu
planto minhas verduras... Minhas vizinhas mesmo..., sempre que elas não tem, elas pegam
verdura em minha casa... Aí, a gente sempre é muito unido, sabe! A união da getne aqui
é muito boa.
P- Vivendo aqui..., observando a caatinga... O que é que você tem aqui, que você acha
que é bom?
R- Tem tantas coisas boas aqui... A escola para as crianças estudar..., é pertinho. Eu gosto
de cuidar das minhas coisinhas da roça... tem umas galinhazinha..., atrás da minha casa,
que eu gosto de cuidar... E aqui, eu gosto do lugar, das pessoas, todo mundo é bem unido...
Eu gosto daqui.
P- Você é de onde?
R- De Palmeira dos Índios, em Alagoas. Eu nasci lá... Só que quando eu encontrei um
rapaz daqui..., eu me casei...
P- Conheceu lá, em Palmeira dos Índios?
R- Não. Na época... Faz uns 16 anos... Eu fui em São Paulo passear... E ele também estava
em São Paulo Passeando... Aí a gente se conheceu lá... Na época eu estudava... peguei
umas férias na escola... Aí eu me encontrei com ele... Me casei... Aí a gente namorou...,
“casemo”... Aí a gente veio morar aqui, no lugar dele! Eu sou de lá, mas ele é nascido e
criado aqui. É filho daqui mesmo.
P- Você está morando aqui há 16 anos?
R- Estou morando há 16 anos.
P- Nunca pensou em sair daqui?
R- Não. E nem penso em sair não. Eu gostei daqui.
P- Tem quanto filhos?
R- tenho 3 filhos.
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P- Tem quantos anos?
R- Minha filha mais velha tem 14 anos. Minha filha mais velha faz 15 anos agora no mês
de maio.
P- E está estudando? Aonde?
R- Está estudando. Ela está estudando em uma cidade aqui próximo: Novo Triunfo. E a
minha filha de 11 anos, ela estuda aqui na escolinha aqui. E tem meu filhinho de 5 anos,
que estuda aqui também, na escolinha.
P- Em relação a caatinga. O que você pensa sobre a caatinga?
R- A caatinga é boa... Aqui é bom... A caatinga é boa aqui... Tem... as roça... A gente
também trabalha de roça, viu? A gente também trabalha de roça... Planta o feijão, planta
o milho, a mandioca... Época de safra de castanha... A gente caça castanha nos cajueiro...
Hoje mesmo eu fui... Acabei de chegar dos cajueiro... Tava caçando castanha! (risos)
P- Vocês não assam a castanha para vender?
R- Não. A gente assa para comer mesmo.
P- E o maturi? Você conhece?
R- Eu sei o que o maturi. Nós não tira não. A gente procura tirar a castanha quando ela tá
sequinha. A gente não tira ela verdinha. O caju... A gente faz doce com caju... O caju...,
a gente também não deixa debaixo do pé... A gente trás..., põe no sol pra secar..., faz
ração! Faz ração para as galinha... Põe pra moer junto com o milho, e faz ração pras
galinha..., pro gado também. Faz suco do caju...Ele madurinho, quando a gente tira do
pé..., faz o suco. É um suco muito bom! Muito gostoso..., muito saudável!..., o suco de
caju.
P- O que você menos gosta daqui?
R- Não sei nem dizer... o que eu não gosto daqui, sabe? O que a gente sente falta, ás
vezes..., muito..., muito..., muito...!, é de sobre assim... Problema da pessoa doente! Aqui
os médico é muito difícil!... Aqui a gente tem que se cuidar muito com as plantas! Fazer
chá... Por que médico aqui é difícil! A cada 15 dias vem uma médica pra aí..., mas nem
sempre atende todo mundo! muita gente vai..., e nem pega vaga... E médico aqui é
longe..., né?
P- Quando ela vem, a cada 15 dias, ela não fica o dia todo?
R- Não. Quando ela vem, parece que ela só atende 15 pessoas. Aí, imagina... 15 pessoa a
cada 15 dias! Não tem como todo mundo ser atendido! Às vezes quando meus filhos estão
doente, eu procuro fazer remedinho de mato! Por exemplo... Meu filho tá com a garganta
inflamada..., gripe... Eu pego hortelão grande, hortelão miúdo, o guape... Eu descobri que
tem em um vizinho... Você já ouviu falar em guape?
P- Não.
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R- Guape é uma planta que tira a tosse da criança. Não gruda no peito.
P- Faz o que com as folhas?
R- Eu ponho pra cozinhar... Depois de cozinhado, com açúcar, sem água!... Quando você
põe o açúcar com o hortelão, ele se dissolve em água, né?... Aí eu ponho para apurar, e
faço tipo um "lambedorzinho". Aí a criança solta tudo! A gripe não pega no peito.
P- E você aprendeu a lidar com as plantas, e fazer os chás, com quem?
R- Com a minha mãe. A minha mãe sempre fez. Quando eu morava com a minha mãe,
eu sempre via ela fazer pra gente quando estava doente. Aí..., nisso eu fiz. Aí, quando
estou aqui..., qualquer coisa, já vou fazer. Outro dia mesmo, uma vizinha chegou aqui
com o menininho doente... Eu tinha acabado de fazer para o meu filho. Aí eu dei um
pouco para ela. E ela gostou! Ela falou: nossa!..., como aquele xarope foi bom! Aí
expliquei para ela, para ela fazer também.
P- Então as plantas é o que ajuda a vocês cuidarem da saúde, já que a médica, é só de 15
em 15?
R- É. É isso aí que eu acho mais difícil aqui. Mas sobre o lugar pra gente morar, aqui é
muito bom! Sossegado... Aqui é muito gostoso pra morar.
P- Além da questão da saúde, do atendimento médico, tem alguma outra coisa que
preocupa você aqui na comunidade?
R- Não. Aqui é sossegado aqui. Preocupação com outra coisa..., não! A gente mesmo...,
o que é para comer..., a gente tira tudo da roça! A gente compra na cidade, muito pouca
coisa! A gente sempre tem na roça..., né? Aí não me preocupo muito não! O negócio
mesmo é da saúde! A escola tem pertinho...
P- Como é o seu dia a dia aqui?
R- De manhazinha..., faço o café, e depois já vou cuidar das minhas plantinhas! (risos)
Vou aguar minhas plantas..., vou limpar minhas verdurinhas... eu também planto, coentro,
pimentão... Tem minhas bananeiras... Pé de alface, cebolinha de verão... Planto bastante
coisa! Depois eu vou ver minhas galinhas na roça, que eu tenho ali atrás. Aí eu vou cuidar
das minhas galinhas..., dar água...! Tenho que limpar os vasilhames delas... Dou milho...
P- De animais, a única coisa que você cria é galinha, ou tem outros animais?
R- Só crio galinha. Eu não compro ovos. Eu tenho galinha de capoeira... Eu gosto de
criar, sabe!? É mais para o meu consumo de casa. Pra venda não.
P- Depois que cuida dos animais...
R- Aí eu volto para cuidar de alguma coisa..., pois as crianças vão para a escola, né? A
mais velha estuda..., a outra estuda aqui... O pequeninho e a de 11 anos, estuda de manhã,
A mais velha estuda a tarde. Tem o mais educação também... Tem a escolinha dela
também... Eu tenho que cuidar deles! Meu marido é quem vai mais pra roça! Eu cuido da
plantação perto de casa (quintal produtivo). E na roça quem vai é ele.
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P- E na roça, tem plantado o que?
R- Na roça dele? Ele planta mandioca, milho, feijão... Na época de inverno, né? Planta
batata, aipim... Ele planta bastante coisa!
P- E as frutas? Vocês consomem muita fruta..., ou vocês não valorizam muito aqui!?
R- Valoriza! Ali mesmo, perto de minha casa eu muita coisa que eu aguo! Tenho 3 pés
de laranja;2 pé de limão; pé de acerola. pé de graviola... Na minha casa eu tenho um
bocado de plantinha! No verão, eu aguo todas! Teve uma época, em um verão aí, quando
a gente não tinha água... Por que a gente tá tendo essa água agora! Antes não tinha água!
Acredita que a água que eu lavava a louça..., eu pegava um balde, lá de fora do cano...,
pra mim juntar água e eu colocar nos pezinhos das planta. Até a chuva chover! Assim eu
cuidei! Pé de coqueiro... Só de pé de coqueiro, eu tenho bem uns 9! Tudo já tá botando
coco!
P- O fato de você morar aqui na comunidade, na caatinga, faz você ser diferente das
pessoas da cidade? Há diferença entre as pessoas da cidade e as pessoas daqui da
comunidade?
R- Tem um pouquinho de diferença, viu? Na cidade grande mesmo, as pessoas..., cada
uma é por si! Acho que seja assim... Pelo que a gente vai..., que volta..., a gente percebe!
Que as pessoas... Acho que se alguém precisar de um vizinho..., acho que chega não,
sabe? Eu acho assim, sabe? E aqui não! Se tem um doente aqui, todo mundo vai lá, para
ver se precisa de alguma coisa... A gente faz até na casa! varrer..., limpar... procura fazer
um chá..., uma comida... Aqui a gente procura ajudar sempre um ao outro. É diferente na
cidade. Na cidade não.. Na cidade grande, acho que ninguém ajuda ninguém não... Por
que você vê... um passa..., o outro passa... Ninguém liga pra ninguém, né? E aqui não...,
a gente tá sempre visitando, né!? Se tem um doente ali... Eta mulher, você já foi visitar
aquele que tá doente lá? Eta! Ainda não fui não? Você vai? Vou lá hoje.... Sempre a gente
tá conversando...
P- E o que você acha que o povo da cidade pensa em relação a vocês aqui?
R- Eu penso assim... Acho que eles não dão muito valor a nós da roça, não! Eles se acham
mais..., acima de quem é da roça? Outro dia eu passei... Olha ali mora no sítio... Fala
assim... Mora lá no sítio, na roça! É da roça! Aí ele acha que é melhor que da roça! Sendo
que eles não sabe que nós que mora na roça..., eu acho que o ar..., o ambiente que a gente
convive, é muito melhor..., é mais livre..., livre de poluição..., de combustível... Assim...,
por que na cidade é mais fechado, né? Na roça não! Tem as árvores... Acho um ambiente
melhor.
P- Então você considera que tem uma qualidade de vida boa, mais ou menos ou ruim?
R- Ah, não! Eu acho muito boa minha qualidade de vida aqui. Eu gosto daqui.
P- O que é que tem aqui que você diz: Isso faz com que minha vida seja realmente muito
boa, uma vida feliz!
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R- Tem meus filhos, meu esposo, a minha casinha para eu morar, os vizinhos tudo amigo
da gente, todo mundo é irmão aqui. Todo mundo se gosta, tem aquela união boa. Isso me
deixa feliz. É tanto que tem uma colega minha que veio me ver, e disse: Não sei como
você mora aqui! Eu disse: Pois eu gosto! Eu gosto da roça! Eu acho melhor que uma
cidade! Eu falei pra ela.
P- Uma coisa que as pessoas na cidade acham é que na roça não tem como se divertir. É
verdade?
R- Não. Aqui também tem. Aqui tem as datas comemorativas, que a gente comemora do
mesmo jeito que fosse na cidade: as festas junina, a gente comemora; no final de ano, na
igreja tem as celebração, e a gente participa; tem as novena; tem as festinhas com as
amigas... Aqui tem muito divertimento, né? Quem faz o divertimento é a gente, né? Às
vezes a gente faz um churrasquinho na casa de um parente..., de um amigo... E aí a gente
tá se divertindo! Eu me sinto feliz aqui.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 13ª ENTREVISTA
MULHER Nº11 / M11 / DPS (iniciais do nome)
Local: casa de Cida em viração
Data:15 de janeiro de 2016
Hora:13:41hs.
Time: 16'46"
Idade: 31 (15/07/1984)

P- Que sentimento que é esse que tá aí..., por participar pela primeira vez de uma
entrevista?
R- Ansiosa, para ver se eu vou acertar a responder as perguntas! (risos)
P- Mas aqui as perguntas só vocês sabem responder. Por isso não tem como errar! Tá
bem?
R- Tá bem.
P- Como é que você sente morando aqui, em uma comunidade quilombola, no sertão, na
caatinga?
R- Me sinto muito bem... A gente “veve” com muito sacrifício... Mas, ajuntando uma
coisa aqui..., outra ali... dá pra ir vivendo... E é muito bom!
P- Você gosta daqui? Da caatinga?
R- Gosto.
P- O que tem na caatinga, que vc acha que é bom, e faz você gostar dela?
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R- Primeiro de tudo é onde está a família. E o lugar é tranquilo, sossego. É muito difícil
para viver, mas a gente nasce ali e acostuma.
P- Onde é que você sente mais dificuldade?
R- O sustento, para sobreviver. Quando a gente não tem um emprego certo.
P- Você vive com sua mãe?
R- Não. Eu sou casada.
P- E você e seu marido, tem um pedacinho de terra?
R- Tem.
P- Vocês plantam?
R- Planta.
P- Vocês plantam o que?
R- Feijão, milho... A gente plantava mandioca, mas agora a gente não tá plantando, por
que agora não dá! Nesse tempo mesmo..., a chuva falta, e a mandioca morre. E o feijão
que a gente planta, só dá para a gente comer. Por que além da terra da gente ser pouca...,
às vezes falta chuva também..., aí a gente não tem muito lucro.
P- Além de feijão, mandioca, milho..., vocês plantam outra coisa?
R- Planta. No inverno a gente planta abóbora.
P- Com essa dificuldade que você diz que tem, já chegou a faltar comida?
R- Não. A gente "veve" apertado..., com pouco, mas não chega a faltar não.
P- Vocês tem alguma criação?
R- Tem. Porco, galinha...
P- Você que a vida aqui é com sacrifico... Você acha que vivendo na cidade, trabalhando,
tendo um salário, seria melhor?
R- Podia ser melhor por uma coisa..., e por outra não. A preocupação seria mais. E aqui
a gente..., o pouco que a gente arruma..., dá pra ir vivendo. Apertadinho, mas dá.
P- A preocupação que vc acha que teria na cidade, qual seria?
R- Acho que a violência, mais. O trabalho que a gente fosse, teria que ter a casa própria,
por que viver de aluguel é difícil.
P- Aqui você tem a sua casa?
R- tenho.
P- Aqui você te a sua casa, aqui você tem a sua roça, sua terra. Aqui você planta..! Você
acha que as pessoas da cidade tem uma vida melhor do que a sua?
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R- Não. Acho que não. Por que não tem o sossego que a gente tem. Eles “vevem” bem...,
tem tudo do bom..., mas não tem...
P- Tem tudo do bom? O que é que eles tem, que é tudo do bom?
R- É assim... Alimento, roupa... “Veve” mais no... Como é que eu posso dizer?... Tem
mais mordomia... Aqui a gente “veve” no apertado, nós “veve” mais simples..., mas
“veve” mais à vontade.
P- O que tem na sua casa? tem energia elétrica?
R- tem.
P- Tem eletrodoméstico?
R- tem. Tem geladeira, televisão,... Tem tudo mas é assim... Minhas coisas é tudo no
sacrifício... Passei quase 3 anos trabalhando em São Paulo para poder comprar a casa...,
arrumar a casa..., por que daqui não conseguiu não. Aqui mesmo só trabalhando para a
parte de comer. A gente saiu..., passou um tempo fora... Mas como lá fora, tem o dinheiro
mas é mais difícil para viver... A gente preferiu vim embora.
P- Quando a gente faz a comparação, viver na roça não é tão ruim?
R- Não é ruim não. É como digo... Aquele aperto, quando você não tem o salário, você
fica com medo de passar fome. Mas a gente vai conseguindo um pouquinho aqui..., um
pouquinho ali..., aí dá para ir levando.
P- E na cidade, as pessoas não passam aperto?
R- Passa. Mas..., assim... Passa aperto mas sabendo que todo mês tem aquele.
P- E se faltar o emprego?
R- (risos) Aí é onde tá... Como agora em São Paulo, está quase tudo desempregado. E
aqui a gente aqui não tem essa preocupação.
P- Você nasceu em Viração?
R- Não. Na Siriquinha.
P- E desde criança... acostumada na roça..., no meio do mato? Ainda vai? Ou vai poucas
vezes caminhar no mato?
R- Vou sempre.
P- Quando você está lá, como é que você se sente?
R- É diferente. a gente se sente mais... A gente se sente mais à vontade..., mais livre.
P- Vivendo aqui na comunidade, no sertão, aqui na caatinga... O que é que tem aqui que
você mais gosta? Que você acha que são coisas boas?
R- A convivência das pessoas... São todo mundo unido.
P- Você tem filhos?
R- tenho 2.
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P- Tem que idade?
R- Tem 10 e 5.
P- Estão estudando?
R- Estão estudando.
P- Você acha que aqui eles estão sendo bem cuidado? Voce tem alguma preocupação com
eles.
R- Estão sendo bem cuidado. Não tenho.
P- E na comunidade, qual é a preocupação que você tem aqui na comunidade?
R- Preocupação..., por enquanto... Só mesmo a falta de emprego que não tem. Não tem
uma renda para a gente viver. Pra fazer aquilo para a gente sobrevier. Por enquanto meus
filhos estão pequenos..., não me dão muito "quebra-cabeça" pra mim.
P- Você disse que o que mais gosta é a convivência com as pessoas. E o que menos gosta?
R- Vixe!... Acho que eu não tenho oque eu não gosto não! Não tenho...
P- Tirando a falta de emprego..., não tem nada que você acha que precisaria ser melhor?
R- Não. Agora que vem na mente..., não. Pode até que, quando eu chegar em casa, eu
diga..., ói..., eu poderia ter falado isso... (risos) Mas agora não vem nada.
P- Você esteve em São Paulo. Você acha que as pessoas da cidade, acham que o pessoas
daqui tem uma vida boa?
R- Não. Eu acho que eles acham que aqui é horrível. Por que eles acham que a vida deles
é melhor do que a daqui.
P- Eles estão certos?
R- Não. Eles estão errados, por que às vezes quando vem alguma pessoa de fora vem
aqui, não quer voltar mais. Se sente tão bem que não quer voltar.
P- Diante disso, o que é que eles pensam sobre os moradores que vivem em uma
comunidade quilombola? Que vivem na roça?
R- Acho que eles pensam que as pessoas não tem nada de bom; que são muito humildes...,
veve muito na... Como mesmo tem a crítica de que os nordestinos são... Eles dizem que
a gente passa muita fome... mas não é verdade! Passa fome quem não procura se
alimentar..., mas quem procura.. Pouco!..., mais encontra!
P- Você acha que eles tem preconceito com a pessoa da roça..., o nordestino. Você já
sentiu isso?
R- Tem. Eu já senti isso.
P- Você considera que aqui você tem uma qualidade de vida? O que seria uma vida de
boa qualidade?
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R- Eu acho que por eu ter onde morar, trabalhar, com minha família..., não passar fome...,
minha vida é boa.
P- Você se diverte aqui? Tem onde se distrair..., passear?
R- Tem. Meu divertimento é passear na casa da família.
P- Aqui, em sua vida, o que é que se você pudesse você mudaria, pois não é do jeito que
você queria?
R- O que eu podia dizer que mudaria, não é comigo e nem com ninguém! É com Deus.
Por que eu perdi minha família muito nova, aí se fosse para mim dizer, eu mudaria isso.
Minha mãe..., minha irmã..
P- Faleceu?
R- Foi! Se eu pudesse mudaria isso... mas não posso. Isso é com Deus, Não posso fazer
nada.
P- Me fale um pouco das plantas da caatinga. Você conhece?
R- Conheço um pouco... (risos)
P- Como são? E os animais da caatinga, você conhece?
R- Conheço. Assim... Alguns. Não conheço todos.
P- E as plantas? Quais as que vc usa?
R- Tem erva cidreira. Tem um pau chamado “Turquia”... A gente faz pra banho..., faz o
chá pra dor de cabeça... Tem outros...
P- Quem lhe ensinou a lidar com as plantas?
R- Minha mãe. Quando ela fazia chá, dizia pra que servia.
P- E hoje, quando eles estão doente, você prefere dar a eles o remédio que o médico
passou, ou dá um chá...?
R- Eu faço um chá. Só procuro o remédio do médico, quando o chá que eu faço não tá
servindo. No caso que nem essa doença... A Chicugunha..., eu to fazendo chá do pau
conhecido como sabugueiro..., faze o chá e tomava. Aí não precisou ir para o médico.
Tomava o chá de sabugueiro com alho..., tomava o banho...
P- Quem teve Chicugunha?
R- A família inteira!
P- E não precisou ir ao médico? Só cuidado com chá de sabugueiro com alho, e ficaram
bons?
R- Teve uma que precisou, por que ela estava vomitando muito... Aí teve que ir. mas o
restante não.
P- E as frutas daqui da região? Quais as que você mais gosta?
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R- Eu gosto de algumas... De mamão, manga, caju... Fazer um suco, é muito bom!
Umbu..., em fevereiro..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 14ª ENTREVISTA
MULHER Nº 47 / M47 / MJRS (iniciais do nome)
Local: casa de Cida em Viração
Data: 15 de janeiro de 2016
Hora:16:14h
Tempo: 9'07"
Idade: 35 (26/06/1980)
P- O que você sabe sobre a história de Viração e Siriquinha?
R- Agora você me pegou... (risos) Já ouvi falar... Eu não sei muito direito não! (risos)
Você quer saber sobre a Viração, como foi que surgiu do nome...? Aqui diz que foi
surgido..., por causa de que tinha os encontro aqui, né? Vinha vaqueiro..., e todos se
encontram aqui. Vinha de Cirica, Siriquinha, Baixão, Lagoa do Inácio..., e aí sempre se
encontram aqui... na viração (entroncamento). Por isso chamaram de Viração. Botaram o
nome de Viração. Por que antigamente era Pau Verde. O aqui sempre chamava de pau
verde. Tinha uns paus aí..., que dividia bem ali que dividia a curva..., tinha uns paus verde.
Mas com esses encontros dos vaqueiros..., botaram o nome de Viração.
P- Pra você como é morar aqui na comunidade quilombola, no meio do sertão, na
caatinga? Como você se sente?
R- Eu me sinto bem. Por que a gente nasceu aqui nessa comunidade..., tem como
sobrevier por aqui mesmo... A gente não sai para as outras comunidades atrás de serviço...
A gente trabalha pra ter, né?
P- Você acha que o seu jeito de ser tem alguma influencia do lugar onde você mora?
R- Não. O meu jeito de ser é esse mesmo. A gente aqui é reconhecido como quilombola...,
muita gente... Se implica..., eu não sei? Mas é daqui que eu gosto..., eu gosto.
P- E a caatinga? Essa vegetação que está aí em volta..., os animais..., as plantas..? Você
acha que influencia no seu jeito de encarar a vida?
R- Aqui é caatinga..., o nosso lugar! Só que tem muito desmatamento... As pessoas vem
desmatando... A gente deveria evitar que derrubasse as árvores, por que é muito
importante pra nós.
P- O que é que tem na caatinga que você mais gosta?
R- Eu não gosto..., mas é muito importante! Eu não sou chegada muito de umbu, não! O
que eu mais gosto é de araçá... Tem vários tipos de araçá: o araçá cagão, o quebra-beiço,

488

o araçá de moça; o murici... O bom do umbuzeiro é a "pambu" que faz doce né? Você já
comeu o doce? É um doce gostosão.
P- Eu já comi o doce de umbu!
R- Não. To falando é da "pambu". Ele produz no chão..., da raiz...
P- É onde ele (umbuzeiro) armazena água. Por isso ele suporta a seca. Dali faz o doce?
R- É. Faz o doce. É muito gostoso.
P- E da caatinga, o que é que você menos gosta?
R- Não gosto de umbu.
P- E a vida aqui na comunidade? Como é?
R- É como se costuma dizer... a gente tem a nossa terra plantada... Não depende de
ninguém... A gente se vira!
P- Já sentiu vontade de ir embora?
R- Não. Nunca tive vontade não.
P- Você acha que as pessoas lá fora acham que a vida aqui é bom ou ruim?
R- Os de lá de fora!..., acham que a vida daqui é ruim.
P- Por que?
R- (risos) Por que aqui é assim... Quem tá lá fora ganha o dinheiro para sobreviver! E
aqui não! Tem que trabalhar para sobreviver. Por que o dinheiro daqui a gente tem: milho,
feijão, farinha, aipim..., essas coisas aí.
P- E o que você acha? Eles estão certos?
R- Eu acho que eles estão errado de pensar que a vida aqui é ruim. O que eu tenho dá para
eu ir levando a vida.
P- Tem alguma coisa que vc acha que está faltando aqui na comunidade, e que você
gostaria que tivesse?
R- Tem. Por exemplo..., tivesse médico todos os dias, no posto de saúde! A gente vem
lutando para ter uma creche, que é muito importante. Por que a gente que trabalha na roça,
não tem com quem deixar... Acho que é só isso mesmo.
P- Tem alguma coisa que acontece por aqui que lhe deixa preocupada, além da questão
da saúde?
R- Pra mim não!
Obs. Encerrou a entrevista por conta do filhinho de Josinete que começou a chorar e
queria ir para casa.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 15ª ENTREVISTA
MULHER Nº 7 / M7 / ANS (iniciais do nome)
Local: casa de Cida em Viração
Data: 15 de Janeiro de 2016
Hora: 16:50hs
Tempo:13'23"
Idade: 36 (22/01/1980)
P- Como você recebeu a notícia de que iria ser entrevistada? Como é que você está se
sentindo?
R- Eu não sabia que seria uma entrevista. Recebi o recado, e vim ver o que era! (risos)
P- E agora, como você está se sentindo?
R- Bem. Graças a Deus.
P- Voce nasceu aqui?
R- Nasci em Jeremoabo.
P- Quando você veio morar aqui? Quando casou?
R- Não. Quando casei fui morar em Siriquinha. Morei 8 anos, depois vim pra cá..., e tem
uns 8 a 9 anos!
P- Você morava em Jeremoabo?
R- Não. nasci em Jeremoabo, por que minha mãe foi par o hospital. Mas morava na Serra
do Noel.
P- Você já ouvia falar de Viração e Siriquinha?
R- Já! Eu só viva aqui... Vinha pro jogo..., pras festas... É pertinho!
P- Então você sabe contar sobre a história de Siriquinha?
R- Não. Eu não me importava tanto... (risos) Moça não se preocupa com nada..., só em
festas..., essas coisas... Quando fui morar na Siriquinha não tinha energia..., candeeiro...,
aí depois que eu vim pra aqui..., é melhor não?
P- E Siriquinha já tem energia?
R- Quando eu vim de lá..., 1 ano e pouco depois, a energia foi para Siriquinha.
P- E para você como é morar aqui?
R- Me sinto bem..., já me acostumei! Se fosse para eu voltar pra minha terra, Serra de
Noel, acho que não me acostumaria mais... Eu gosto daqui.
P- O que é que tem aqui que você se sente bem... Gosta tanto?
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R- Sei lá...! Já me acostumei... Com minha casa..., o jeito..., tenho minha lojinha... Me
acostumei com o clima!
P- A loja é aqui mesmo?
R- Na minha casa mesmo? Vendo roupa! Cama, mesa e banho... Acabei me acostumando
com os vizinhos..., com tudo! E gosto do lugar onde eu vivo.
P- Você gosta de ser comerciante. É vendedora..
R- Um stress... Tem hora que me stress... Mas é melhor do que trabalhar na roça!
P- Então você não pra roça?
R- Assim..., depois dos gêmeos não! Antes eu ia... Ajudava o marido! Plantava
mandioca..., ajudava na casa da farinha... Vim me formar tem 3 anos! Concluí o ensino
médio! Agora eu to tocando a vida dentro de casa, por causa dos meninos..., e com a
lojinha, né? Eu viajo uma vez... De mês em mês..., de 2 em 2 meses... Quer dizer que eu
dou conta dos filhos e do trabalho dentro de casa.
P- E da caatinga... O que você sabe.. pensa da caatinga...:
R- Aqui na caatinga é muito bom... Assim..., o jeito da gente viver... Daqui eu gosto de
tudo! Aqui na caatinga a gente mora..., planta feijão, milho..., colhe tudo daqui para a
gente comer! Não compramos fora! Quem não tem as cisternas produtivas, compra aos
vizinhos..., quem não tem o quintal produtivo..., mas se quiser plantar..., pode plantar!
Então... daqui, quem tem coragem não precisa comprar nada!... Se tiver coragem, se
quiser fazer as coisas! Eu mesmo antes dos meninos, no inverno, plantava tomate...,
alface, cebola, alho...de tudo eu tinha. Não andava comprando essas coisas! Aí depois dos
meninos é que eu to sem tempo!... Mas mesmo assim, esse ano, eu quero ver se tiro um
cantinho do quintal..., para mim plantar..., para não comprar! Por que tudo que vem de
fora vem com veneno, né? Agora a gente plantando não!... Tudo o que a gente planta é
com adubo orgânico..., então...! Aqui pra quem gosta de trabalhar, tem de tudo! Não falta
nada.
P- Você não teria nada na comunidade, se você pudesse mudaria? Tem alguma coisa?
R- A única coisa que é ruim aqui pra nós..., é que não tem serviço! Emprego, como os
lugares de fora, né? Não tem fábrica..., essas coisas para a gente trabalhar! Por que nós
lutamos muito pelo sequilho! Eu estava no grupo do sequilho, mas eu fiquei grávida, e
me afastei. Mas a gente estava tentando vir a fábrica dos sequilhos, que é o biscoito de
tapioca... Nós já tinha a tapioca... A única coisa que é mais ruim, é o emprego que não
tem.
P- Você acha que vir uma fábrica pra aqui, é uma coisa boa?
R- As meninas estão até hoje lutando! É por que vai gerar emprego?
P- Seria uma fábrica de alguém que vem de fora..., ou seria uma fábrica de vocês..., uma
cooperativa de vocês?
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R- Era uma cooperativa para a gente fazer! Tinha a associação, e a gente estava lutando...
Até hoje elas fazem... Aí depois fizeram de bolo... Participaram de uns cursos... Mas eu
já estava de fora, por que eu tive uma gravidez complicada... Agora vai vir a creche...,
então qualquer coisa eu me encaixo em alguma coisa já!... Estão planejando vir uma festa
esse ano...
P- Eu já vi que você é do tipo que não gosta de ficar parada!
R- E Não gosto de depender de ninguém! Eu mesmo faço minhas coisas..., eu mesmo
assumo... Faço projeto em banco..., eu mesmo pago..., eu mesmo tiro... Não gosto de ficar
parada não! Gosto de ser independente. De trabalhar!
P- E aqui possibilita isso! Você consegue fazer assim?
R- É..., por que é assim... Se tivesse uma fábrica, e emprego..., era bom, né? Por que eu
já luto de um jeito. Eu já arranjei o meu jeito de me virar! Mas tem gente que não tem!
Tem gente que trabalha aqui em casa comigo..., ganha o que? 120 reais! 4x na semana.
Faz de tudo! Então é exploração não é... Se tivesse um empreguinho para todo mundo
ganhar o seu salário, era muito bom! Tanto para quem ganha..., para quem é
comerciante... Por que ninguém estaria vivendo tipo escravo! Por que é muito pouco! Eu
mesmo pago a uma menina para me ajudar! Ela só varre, passa o pano, 70 reais duas
vezes na semana! É muito pouco! Não pago mais por que? Por que a gente não tem
condições! Mas é muito pouco. Só para me ajudar por causa dos meus meninos
(gêmeos)... Por que a gente não dá conta! Hoje mesmo cheguei de Jeremoabo..., foi um
stress... Até bater..., bati, no "molequinho"! (risos) Eu disse, tira ele daqui..., que eu não
aguento mais! (risos) Leva pra casa do vizinho para ele passear! (risos) Aí chega alguém
na lojinha (em casa), eu vou atender como... Não tenho como atender!
P- Diante do que você vê..., do que você vive..., o que você acha que as pessoas da cidade
acham de como é a vida em uma comunidade quilombola?
R- Muita gente diz que é difícil..., é ruim... Uma coisa e outra!... Mas..., para falar a
verdade..., eu gosto! Já me acostumei..., não penso em morar em outro lugar! A
dificuldade maior é o emprego..., por que a gente não tem todo mês um salarinho fixo!
Mas se tivesse... Eu não sairia daqui de jeito nenhum!
P- Quem vive na cidade tem um emprego fixo. Quando perde o emprego vai fazer o que?
R- Pois... E aqui nós veve sossegado! Sem emprego nós já veve sossegado, se tivesse um
emprego..., viva quase igualzinho...Não é? (risos) Por que aqui já tem de tudo..., mais um
salarinho..., a gente ficava mais sossegado! (risos) No paraíso!
P- Então o seu dia a dia aqui, como é? Você toma conta da sua lojinha...? Como é?
R- Aqui é calmo! Quando o povo chega, me pede para abrir..., eu abro, na hora que sai
eu fecho! Aí dou conta da minha casa..., dos meus filhos! Eles já sabem que eu vendo...
Na hora que precisa vai lá... Lenhina, eu quero ver isso! Aí eu vou lá, abro... Aí compra...
Quando é para pagar..., pelo mesmo jeito, eu já pago dentro de casa... Botei a lojinha
dentro de casa mesmo, por que já dou conta da casa, dos filhos..., e de tudo.
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P- O que você considera como qualidade de vida?
R- Viver bem. sossegado. Não faltar nada! Não ser preconceituoso. Viver..., e o povo
considera igual... ótimo!
P- A comunidade é mista. Tem branco e tem negro. Você acha que aqui o racismo não
acontece?
R- Acontece! De vez em quando acontece. Não adianta. A gente vê uma coisinha aqui...,
acolá... Mas acontece!
P- Você acha que você tem qualidade de vida vivendo em Viração? Você e seus filhos?
R- Eu acho. Aqui a gente veve bem. Sossegado. Não falta nada. Tá bom. A gente se
conforma com o pouco que tem.
P- E as pessoas lá fora, acham que vocês tem qualidade de vida?
R- Acho que não! Por que só tem o suficiente. Muita gente só pensa em mais..., mais...
Aqui..., cada um tem sua casa... Não paga aluguel, tem sua moradia. Tem fartura dentro
de casa... Para mim está bom. Não conheço lá fora para saber como é... Nunca andei em
São Paulo... Nunca vivi em lugar grande! Fui para Paulo Afonso, passei 6 meses, mas foi
o mesmo jeito daqui: trabalhava, e o dinheiro só dava pra comprar roupa, e uma coisa ou
outra... E aqui a gente tem de tudo... Pelo menos eu tenho! Quero comprar uma coisa...,
eu vou lá e compro! Não peço para o marido! Vou para Jeremoabo, e digo: marido eu
quero isso! Não! Do meu trabalho mesmo já pego o que eu quero..., vou lá... Hoje mesmo
eu comprei um negócio..., ele não sabe... (risos)! Chega e já está dentro de casa! (risos)
Quando quero comprar uma cama..., um guarda roupa..., uma coisa..., eu mesma vou lá e
compro..., entendeu? Se quiser falar..., fale! Mas o dinheiro é meu!... Do meu trabalho!...
Fala nada não meu amigo..., eu vou comprar! (risos)
P- Você não teria nada para que você dissesse: Eu não quero morar aqui!
R- Pelo contrário! Eu não quero sair daqui! Eu vejo que, quem veve nos lugares lá fora...,
é pior! Se que chupar uma fruta..., uma manga..., tem dificuldade! E a gente aqui com
fartura! Se perdendo... Os vizinhos dá... Eu não! Nasci aqui..., como diz a história..., vou
morrer aqui... sossegada!
P- E com relação ao cuidado da saúde? Você costuma usar plantas da caatinga, ou prefere
os remédios de farmácia?
R- Eu prefiro o de planta. Quando eu não sei, eu procuro... Artenísia mesmo..., é boa de
planta! Muita gente aqui! tem muitas coisas que a gente usa!
P- Costuma dar umas voltinhas pelo mato, para pegar plantas?
R- Agora mesmo..., um dia desses..., me deu uma infecção..., e meu marido me trouxe
um monte de plantas! Fiz uns banhos..., comprei uma ducha..., usei nove dias! Melhorei
muito! Babatenã..., aroeira..., muitas coisas! Muitos pau! Eu gosto de remédio caseiro.
Não sou chegada a remédio de farmácia. Só quando não tem jeito! Tem uma tinha minha,
que eu peço para fazer um lambedor..., um xaropinho pra gripe... Faço primeiro o remédio
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caseiro! Só depois que não dá certo, é que levo para o hospital. Graças a Deus meus
filhos..., já dei um antibiótico..., mas ficar internado, nunca ficou! Uso remédio caseiro...,
pego nas vizinhas...!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 16ª ENTREVISTA
MULHER Nº 9 / M9 / DJJS (iniciais do nome)
Local: casa de Domingas Josefa em Viração
Data: 17 de Janeiro de 2016
Hora:9:28hs
Tempo: 31'21"
Idade: 57 (14/04/1958)
P- Como a senhora se sente sendo entrevistada? Se sente bem..., se sente envergonhada?
R- Me sinto bem, graças a Deus!
P- Não se sente inibida?
R- Não. Estou em minha casa coma entrevista..., né? (risos)
P- Me fale sobre a história de Viração e Siriquinha! A história de como tudo começou!
R- A primeira família que veio da África..., que veio para Viração e Siriquinha. Meu pai
era quilombola... Meu vô, que se chamava Chico...
P- Então a senhora é neta de um dos Franciscos? Eu já ouvia a história dos 3 chicos. A
senhora é neta de qual? Do I, do II, ou do III?
R- Eu sou neta do Chico III. Meu pai é filho do Chico. Era valente. Guerreiro! meu pai
falava pra nós... Como era os escravo... Os escravo meu pai falava assim... O primeiro
escravo foi lá em Jeremoabo... Tem um lugar que judiava os negro... Botava pra trabalhar
a semana... Quando era o final da semana, dizia: O que você é isso!... Aí dava um coro...
Aí ele ia embora... Apanhava..., sem ganhar nada! Aí hoje em dia nós temos a libertação...,
de viver tranquilo nas casa da gente, no lar da gente. Aqui morando no quilombola. Aqui
nós tão rico!... com a graça de Deus! Nós tem a cisterna de 50 e 2000 litros de água. Outra
de 16..., de consumo. Água não falta, graças a Deus! Aí nós temos.... No meu lar..., aqui
atrás..., tem bananeira..., tenho coentro..., cebolinha..., tudo que nós plantamos... É
quintal produtivo! Não compro essas coisas na feira, cheio de veneno... Aqui eu tenho as
casas dos meus filhos tudo em volta...
P- É bom viver cercada dos filhos!...
R- É. Eu to feliz. Tudo quilombola, graças a Deus. Eu tenho orgulho. Antigamente,
gostavam de falar..., nêgo! Hoje ninguém fala nêgo!..., por que é tudo quilombola! Graças
a Deus! Tenho meu genro branco..., minha nora branca... Olha minha filhas! Umas
morenas bonitas... (risos)
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P- A senhora nasceu aqui?
R- Nasci na Siriquinha. Ali..., onde eu morava! Depois vim pra aqui.
P- O que é que tem aqui na comunidade, na caatinga, que a senhora mais gosta?
R- A água! Por que eu já sofri tanto sem a água...
P- E além da água, que outra coisa a senhora gosta muito daqui?
R- Gosto de estar aqui..., no meu lugar..., olhando para o morro! Eu sinto coisa boa...,
sinto prazer.
P- Conhece a maioria das plantas que tem na caatinga?
R- Meu pai. Ele dizia... Um chá de jacuretá... Serve para remédio.
P- Que mais a senhora aprendeu com seus pais?
R- Pau de colher, para a garganta, para curar...; a jurema preta, a casca da jurema preta,
para tirar, pisar, e tirar o pó para matar ferida braba; iodo caseiro: com jurema preta,
cajueiro vermelho, quixabeira, aroeira, angico..., eu tenho a receita, não tem tipo de ferida
que não sare! Meu neto tirou a unha toda, a mãe botou o iodo caseiro, cicatrizou, e a unha
já está nascendo.
P- E o que a senhora menos gosta aqui? Alguma coisa que a senhora acha que precisa
melhorar?
R- Acho. Tem. A agente de saúde andar em nossas casas, pelo menos uma vez por mês.
Por que se a gente cai doente, sara..., não anda (a agente não aparece)... Ele se operou...,
veio o médico para ir... Ele chegou na sexta do hospital... Ela (agente de saúde) andou em
pé na porta... Quando passou sexta..., terça..., quando passou para ir para o posto, ela não
passou aqui para saber se ele estava precisando tirar o ponto..., se estava bastante bem...,
se estava lega ou não... Nós liguemos para o rapaz de Novo Triunfo, aí ele veio, tirou os
ponto dele, e ela nunca perguntou, e não sabe se sarou... Cai doente..., essa Chicugunha...,
era para ela estar nas casas todo dia... Por que na Cirica, tem uma agente de saúde, que
faz gosto!... Aqui ela precisa melhorar! Ela acha que já ta ganhando, não sai mais , que é
do governo... Eu nunca achei uma pessoa para fazer essa mulher melhorar! Outra... O
posto de saúde aí..., oh! Se vier médico..., não sei o que fazer... O médico atende..., mas
não tem uma dipirona! tem que ir para a rua, buscar a dipirona. Passa uma receita..., e
você se quiser que se vire!
P- O posto não tem farmácia?
R- Não tem nada! Nada..., nada! Oxe!... nem uma coisa de fazer curativo tem! É uma
médica! Chega, atende... Quando acaba vai embora... Não está ligando se vai beber o
remédio..., onde vai pegar... Nem a gente de saúde vem...: e seu remédio? já pegou?... A
minha neta foi mordida do cachorro, e deu 3 viagens em Jeremoabo, para tomar a vacina.
P- Os animais aqui são vacinados?
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R- O cachorro não era vacinado. Mas a menina foi medicada. A agente de saúde pode ir
chegar em uma casa e dizer: seu cachorro tá mordendo as pessoas... Ou ela perguntar: a
sua menina ficou bem? Carece levar para o médico? Ou inchou a perna? Ela tem esse
direito!...
P- Tem que falar com a Prefeitura!...
R- Se falar com a prefeitura..., oh! São tudo assim... Deus o livre de um falar para a
prefeitura!... A prefeitura é como ela quer! Veja!... Eu to com 2 filhas aí..., formada pelo
magistério..., uma tá com 2 anos que tá dentro de casa... Sai os trabalho assim... o Mais
Educação... Quem não tem nada..., competência de nada..., vai ensinar... E as minhas
filhas..., não! Tem uma frequentando faculdade...
P- Eu já soube que não faz concurso em Jeremoabo!
R- Não faz concurso. A menina, faz um ano que nós pagamos faculdade... Para fazer um
concurso..., e não faz! Aí está as meninas formadas..., e aí sentada dentro de casa!
P- Fizeram magistério?
R- Fizeram magistério... E a outra já tem 1 ano de faculdade. E a outra está esperando
uma trabalhar para ela pagar ela mesmo, e eu pagar da outra. Por que a gente não pode,
né? A gente não tem para pagar a faculdade de 2!
P- Bom seria que tivesse uma faculdade em Jeremoabo!
R- Bom seria também, que o governo não quebra a cabeça com os meus filhos... Eles não
jogam..., eles não bebem..., eles não roubam..., eles não mata..., eles não fuma... São 10
filhos que o governo não tem preocupação. Não tenho preocupação com esses filho! Só
na escola que eu mando... Aquele que gosta, vai! Aquele que não quer, eu também não
vou matar de cacete, para estudar, não! Se eu pudesse pagava faculdade de meus filhos
todos... A caçula está estudando na Escola Agrícola!
P- A senhora acha que esse seu jeito de ser, tem a ver com o lugar que a senhora mora?
R- Não. Acho que não. Sabe pro que... O jeito de eu ser... Fico assim... Eu olho para
minhas filhas... Eu exijo muito de minhas filhas...
P- A caatinga exige muito de vocês?
R- Exige.
P- O que a família produz?
R- Nós planta mandioca, para fazer farinha! E aipim, para cozinhar e fazer bolo. Tenho
uma menina que faz um bolo de macaxeira, ótimo. Planta feijão e milho. Tenho um
terreno que já tem milho desse tamanho...
P- E o milho, é pra que? Comer...
R- Agente come, faz cuscuz... Dá as galinhas... faz o mungunzá. O feijão agente coloca
nos vasos. Tem feijão de corda! A gente faz feijão tropeiro.
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P- No quintal produtivo, planta o que?
R- Milho, bananeira, coentro, cebolinha, pimentinha, alface, couve... O alface ainda tá
pequeno... Os couve tá maior! Eu tiro, vou vender na feira... Quando chega lá. antes de
9h já terminou... O povo conhece o cheiro de longe! Eu vou vender no Sítio do Quinto!
P- Quando precisa comprar algum alimento, oq eu é que compra?
R- Eu vou falar pra senhora... Eu só compro no mercado... arroz, açúcar... essas coisinhas
assim..., e o óleo! Quando eu quero alguma coisa, mando meus filhos... Vá buscar
coentro!!!...
P- Fome ninguém passa!
R- Essa fez uma lareirinha..., plantou coentro... Todos os meus filhos tem um lugar para
plantar... O meu quintal é dividido com meus filhos... Agora minhas terras é afastado...
Os meninos se quiser trabalhar na roça, mais nós..., vai! Quem não quiser..., fica aí no
quintalzinho deles.
P- O que a senhora acha que as pessoas de fora..., de outras cidades..., pensa em relação
a moradia aqui?
R- Eles acham que é ruim! E eu tenho dó deles.
P- Por que morar aqui é melhor do que morar na cidade?
R- Ah..., eu sei! Por que Deus dá a saúde..., a água..., e tudo para a gente plantar e ter.
Agora aqui..., aqueles que não tem coragem..., não tem nada não!
P- A senhora que a vida aqui é boa?
R- É boa... Acho ótima, minha vida aqui. Escurece e eu vejo minhas filhas ressonando...
Vou pra roça..., passo três dias na roça...Tenho casa lá..., durmo lá..., fico lá..., minhas
galinhas...., meu gado... Quando os filhos saem..., fico sossegada! Aqui fica à vontade...
Agora..., com esses "zap-zap"... (risos) Se eu pudesse falava com o governo, para ele
trancar com esse "zap-zap"!..., para mim seria uma coisa linda! Sabe por que? Se a jovem
que tá formada..., fica em casa o dia inteiro..., fica fazendo o que?... No "zap-zap" o dia
inteiro! (risos)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DA 17ª ENTREVISTA
MULHER Nº 03 / M3 / AMJ (iniciais do nome)

Local: casa de Cida em Viração
Data: 17 de Janeiro de 2016
Hora: 11:05hs
Tempo: 21'25"
Idade: 64 (24/06/1951)
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P- Como a senhora se sente sendo sorteada para ser entrevistada, como colaboradora de
nossa pesquisa?
R- Me sinto bem. Feliz. Você sai de lá..., pra vim ver a gente aqui... Me sinto bem... A
vida antigamente era uma..., hoje é outra...
P- É bom que mude?
R- É bom. Não podemos ficar parada no tempo.
P- A senhora sabe falar sobre a história de Viração e Siriquinha?
R- Sei não... (risos)
P- Como é que tudo começou aqui?
R- Aqui tudo começou... O povo era tudo pobre, não tinha o que comer... Fazia beiju...,
catava a raiz da mandioca mais grossa..., cavava..., rapava..., espremia..., ralava num
ralo..., espremia num saco..., para fazer o beiju... Acabava pegava o caldo do feijão,
aqueles carocinho..., comia... Um ainda botava um caldo de feijão..., outros botava um
pedaço de beiju e caldo de feijão na boca... E ia vivendo, né!?... Até chegar o tempo!...,
né? Pegava um pintinho..., botava leite de licuri dentro... (risos)
P- Ainda encontra licuri por aqui?
R- Ainda ontem vi um "cachão" de licuri em minha roça! Bem grande!
P- Mas já não tem tantos como antes...,ou ainda tem muito licuri?
R- Não tem tanto como antes, por que de uns tempos pra cá não tem um inverno direito...
Aí os povo vai, corta as "paia" da pindoba... Teve uma seca aí pra trás, que não ficou uma
pindoba... Cortava para dar o gado... Aí só ficava o "olho" da licurizeira... Aí as licurizeira
não botam, como botavam... Mas tinha.... No ano passado não cortaram..., esse ano não
cortaram... E em minha roça eu vi, uma "ruma" de licuri... Uns "cachoa" desse tamanho...,
óia!...
P- Isso por conta de que?..
R- Nós acabemos com os bicho..., né? Por conta da seca, o gasto era muito grande...
P- Quais eram os animais que vocês tinham?
R- Era gado, jegue...
P- E vendeu?
R- Aí vendemos... E acabou né!... Por que o dinheiro só dava pros bicho né... Ficou sem
nada... Não vai deixar os bicho morrer de fome... Aí acabou...
P- E hoje? Em casa cria alguma coisa?
R- Crio galinha.
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P- Pra vender e alimentação familiar?
R- Pra alimentar. Tem ovos. Tem galinha poedeira... tira os ovinhos pra comer... Tenho
lá um baldinho cheio de ovo na geladeira. Dá pra vender..., dá pra comer...
P- E a roça? Tem a roça de vocês?
R- Tem. Eu pago ao INCRA o valor de 23 tarefas de terra.
P- Dá pra plantar muita coisa?
R- Eu planto feijão, milho... To vivendo..., né?
P- Na casa da senhora tem o quintal produtivo?
R- Tem não. na época que foi pra fazer..., meu quintal era pequeno..., não fazia... Aí
depois nós compremos um pedaço lá. e criamos galinha.
P- Dá pra fazer uma hortinha...?
R- Meu marido não quer fazer. Eu planto centro..., tenho alface em meu quintal... Tenho
bananeira.., cidreira, capim-santo..., cebola, tomate, pimentão... Tudo.
P- Quando precisa comprar alguma coisa, compra o que?
R- Compra cebola..., alho..., cebola branca, vermelha
P- Compra na feira? De Jeremoabo ou Novo Triunfo?
R- Quando vai pra Jeremoabo, trás de lá... Quando vai pra Novo Triunfo..., trás de lá.
Mais de Novo Triunfo, por que é mais perto. Às vezes passa o menino que vende aqui
desses quintal produtivo..., Tem uma menina lá em cima..., que ela vem vender todo final
de semana...
P- A senhora nasceu aqui? Em Viração ou Siriquinha?
R- Nasci aqui. Nasci em Siriquinha.
P- A vida inteira da senhora foi aqui na caatinga! O que a senhora acha da caatinga?
R- Acho que é boa! Por que é sossegada. A gente trabalha. Ninguém planta pra faltar...
Ou pouco ou muito... Jesus dá..
P- Já pensou em sair daqui?
R- Já morei 2 anos e 8 meses dentro de São Paulo, mas não gostei.
P- E foi pra lá, por que?
R- Fui trabalhar! Achando que era melhor.

P- E não foi? Por que?
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R-Não. Por que é um lugar agitado. Aqui não... Quando você quer você vai sozinha pra
Baixão..., pra Siriquinha..., pra Cirica... (risos) E em São Paulo você anda correndo...,
com medo!
P- A senhora acha que tem a ver a região, a caatinga..., a comunidade onde a senhora
vive..., tem a ver com o seu jeito de ser? A forma como a senhora encara a vida?
R- Acho que não. Não tem um lugar que é um só... Uns lugar é de um jeito... outros lugar
é de outro... né?
P- E aqui, como é?
R- Aqui eu acho que é um lugar melhor..., da pessoa viver..., da pessoa lutar... Um lugar
mais simples... Um lugar que não tem muita violência...
P- Com relação a saúde. A senhora tem algum problema de saúde?
R- To com 63 anos, graças a Deus! Eu nunca tomei um soro... Nunca andei no hospital.
Eu faço exame por quero! A médica pede, né?
P- A senhora remédio caseiro? Das plantas, do mato daqui?
R- Eu faço. A gente faz chá... Bota capim santo, bota cidreira, bota hortelã miúdo, hortelã
graúdo... Tudo do quintal da minha casa. Faço um chazinho, ali boto na garrafa... Sou
curada assim.
P- Normalmente quando a senhora tem o que, que usa o chá?
R- Não tenho nada! Uso o chá por usar! Uso por querer..., por querer usar. mas não sinto
nada! Até hoje, né?
P- A senhora acha que as pessoas de viver aqui? O que elas acham daqui?
R- Elas pensam que aqui é ruim. Pensam que onde elas estão, elas pensam que é melhor,
né?
P- E a senhora acha o que? Elas estão certas ou estão erradas?
R- Cada quem com o seu prazer, né? Elas tem o prazer delas..., e cada quem tem o seu,
né? O prazer é deferente...
P- O seu prazer de viver aqui, é por que?
R- Gosto do lugar, do tempo... Vou pra roça sozinha..., trabalho só..., cato castanha
sozinha..., não tenho medo de nada! Só dos castigo de Deus.
P- E a convivência com as pessoas daqui da comunidade?
R- As convivência... Assim... Eu vivo! Com todo mundo. Quem gostar deu..., gosta!
Quem não gostar..., fica por gostar! Não to vivendo a vida de ninguém. Não to vivendo
na casa de ninguém. To em minha casa. Rezando o terço. Quando uma pessoa tá doente,
vou espiar. Quando não tá, não vou... Visito os doentes... Vou pra casa de um..., vou pra
casa de outro... Todo mundo são!..., todo mundo se vira. (risos)
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P- Aqui na comunidade, como é que a senhora se diverte? Sair pra passear..., aqui!
R- Eu nunca fui assim de gostar de divertir... Por que meu marido não diverte. Não! Ele
é só de dentro de casa. Aí eu não me acho no direito de sair e ir em uma festa em Novo
triunfo..., pra uma festa na Cirica.., pra uma festa no Guloso..., não! Fico dentro de casa!
Agora..., quando tem assim..., uma comunidade da Viração vai rezar na Lagoa de
Inácio..., vai rezar na Cirica..., vai rezar no Baixão..., aí eu vou e me divirto! Pulo uma
zabumba, braba! (risos) Aí eu deixo ele! (risos) Mas não sendo..., eu não vou não.
P- Então são as rezas e com a zabumba que a senhora se diverte? Tem coisa melhor?
R- É... (risos). Tem coisa melhor não! É bom! (risos)
P- O que a senhoria diria, se a vida aqui da senhora é bom ou não?
R- Acho que é boa. Acho minha vida boa.
P- Por que?
R- Por que você veve feliz..., sossegado. Não falta nada pra gente...
P- Nada? Não falta nada?
R- Precisa! Precisa mas não tem! (risos). Minha filha não tem casa não! Mas eu tenho...
P- E o que é que a senhora disse que precisava..., que faltava?
R- (risos) Eu queria ajudar... Se eu pudesse ajudar a minha filha..., assim.... Fazer um
banheiro, né? Por que a casa que ela mora não tem banheiro.
P- Ajudar a sua filha..., e o que mais?
R- É... Ajudando ela, tava ajudando eu..., né? (risos)
P- Então ajudando a sua filha, estava tudo ok? Ou tem mais alguma coisa na comunidade
que a senhora acha que precisaria melhorar?
R- Tem sim, coisas na comunidade, para melhorar... Fazer mais prédio, né!? É ainda
pequeno... É muito povo...
P- A senhora quer que a comunidade cresca? Que venham mais pessoas morar aqui?
R- Quero! É bom, né? Pra ter mais casa..., né?
P- Não tem medo de transformar aqui em uma cidade como Jeremoabo?
R- Ave maria! (risos) Deus o livre! ... Então é melhor ficar quieto! (risos) É melhor ficar
como está! Por que aqui mora os povo da comunidade mesmo..., nè? Não tendo ninguém
de fora... Aí fica sossegado!..., né? Eu acho! O lugar mais sossegado do Brasil todo, acho
que é aqui. Por que não tem muita violência.
P- Na casa da senhora, tem tudo que a senhora precisa? Ou está faltando alguma coisa?
R- Tenho. Eu tenho minha casa. Tenho minha geladeira, meu fogão... Não tenho
televisão, não! Não tenho rádio, não!...
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P- Tem vontade de ter?
R- Eu tenho... (risos) Uma televisão dessas novas... (risos)
P- A senhora ainda costuma ir para a roça?
R- Costumo. Vou de manhã..., e lá pra 4 horas to de volta.
P- O que a senhora costuma fazer no seu dia adia?
R- Levanto..., faço meu café... Vou na roça. Venho meio dia, Chego meio dia vou cuidar
da comida..., depois vou cuidar da casa... E assim vai passando o tempo.
P- Vai para a roça todo dia? Vai com o marido ou sozinha?
R- Vou todo dia. Meu marido é doente... Quebrou um braço! (risos) Tinha um jegue, ele
botou pra o jegue beber na roça mesmo..., o jegue subiu assim a calçada com os balde
“emrriba”..., ele foi dar com a mão para o jegue sair da calçada com os balde..., e bateu a
munheca no duro do jegue aqui (no osso da cara do jegue)..., aí quebrou uma "cana"...
P- E está com braço engessado, imobilizado?
R- Tá. Mas ele também tem um problema do coração há 17 anos. Os médico de São Paulo
disse que não operava... Por que de 100 só tirava um... Ele nunca operou... Aí correu aqui
para Cícero Dantas..., e o médico disse se operasse era a "veia eterna" que passa no
coração... Por isso não opera. Ainda hoje tá aí... Tá todo mundo forte aí..., fui eu que
criei... Trabalhando na roça... Fazia tudo sozinha, mais Jesus!
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APÊNDICE O

TRANSCRIÇÕES DOS QUATRO GRUPOS FOCAIS
GRUPO FOCAL_01
DATA: 15 de janeiro de 2016
HORA: 19:55
TEMPO: 64'37"
Mediadora (M) - Propõe a definição da regra no que se refere a ter o cuidado de ouvir o
outro, e só depois usar a palavra.
M- A educação é um tema que nos preocupa a todos. O que a escola / a educação significa
na vida de vocês?
Resposta (R) - 01: A escola significa que a educação se começa em casa. O aluno quando
vem para a escola, ele já trás uma educação de casa. E nós professores só apenas ajuda a
continuar a educação. Mas a educação é muito importante, por que se não fosse a
educação hoje nós não tinha professores doutorado..., o doutor..., por que tudo tem que
passar pela escola..., por tudo..., por dentro da educação.
R-02: Sem a escola agente vive... sozinha... os pais também não consegue também colocar
o filho no lugar que deve ser, se também não tiver o professor. Se for pra gente criar os
filho só em casa, sem ir na escola, a gente não viu o suficiente que deve para criar os
filhos. Por que muitas das vezes até a gente aprende com os filhos que estuda dentro da
escola, não só os filho da gente que aprende, como também..., até a gente aprende. Eu
acho isso importante. Muitos pais não tem conhecimento, e os nossos filhos levam da
escola pra casa. Tem coisas que a gente às vezes viaja..., né?, e na escola tem coisas que
a gente tá atrasado..., ... , mas o ensino que vc vê é bom aprender, por que o ruim tem
muito..., então na escola ele vai ter uma explicação, ele vai saber diferenciar o ruim do
bom..., ele vai pro ruim se quiser..., por que ele está aprendendo o que é o bom. Tem os
dois lados para ele vê. E aquela criança que não tem o estudo, o que vim na frente pra ele
é legal...., por que não estudou...
R-03: Tem que estudar, né? Pra aprender. A gente aprende as coisas. Na escola também
tem coisa errada!
M - O que D. Josefa tem de errado na escola para a senhora?
R-03: Por que tem menino que às vezes é bruto com os professor..., outros é bom..., né?
Tem deles que são bruto na escola. Se não estudar não presta! A escola é tudo, né?
R-04: Mas é como Cida falou..., primeiro tem que ter a educação dos pais, para poder ser
uma pessoa bem educado. Na escola continua..., mas a educação vem de casa! Então o
professor que ajuda com quem dá coisa ruim, né? A educação vem da sua casa.
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M- Existe alguma coisas que vocês em casa, por que aprenderam através da escola, seja
através dos filhos, seja quando vocês aprenderam na escola?
R-04: Tem. Alguma coisa, receita, assim que a gente lê. Pega a Bíblia e sabe ler. Naquele
tempo que a gente aprendeu, né? Outras coisas mais civilizadas que a gente aprende com
os filhos. A gente pergunta: o que é isso aqui? Ele vai lá e explica!
M- O que é essa coisa mais civilizada?
R-04: Tem uma leitura que a gente não sabe! Hoje tem uma leituras que diz: é assim...,
assim... E aquelas letras que a gente estudava era totalmente diferente. Não era igual a
hoje. O alfabeto era diferente... Então os filho ajuda! Mas foi bom, o pouco que a gente
aprendeu foi bom.
R-02: A gente aprendia muitas coisas. Muita coisa a gente guarda. Eu tenho um menino
de 10 anos, ele estuda aqui, e eu sei um pouquinho... Eu estava até estudando aqui..., eu
tinha muita facilidade..., e não dava muita importância da coisa... Eu comprava as coisas,
e nem... Botava lá e ia usar... E ele chega em casa e olha tudinho! Tudo o que ele pegar,
vê o vencimento! Ele diz: Mãe, não se pode comprar uma coisa..., chegar uma coisa em
casa..., a senhora ia usar..., fazer...., sem olhar o vencimento! Vai que é vencido! Dá uma
dor de barriga! E aí a gente passa mal. Ele tem esse cuidado! Chegue o chegar, ele tem
esse cuidado de olhar o vencimento. Isso vem da escola, né?
R-04: O professor ajuda muito! Por que a gente precisa igual a nosso filho... Quando ele
sai, a gente tem ensinar o que tem que ser feito na escola..., mas ele também trás muita
coisa da escola pra casa.
M- Quem mais teria um exemplo que faz alguma coisa em casa, que foi proveniente da
escola?
R-05: Eu estudei quando era nova. Mas aprendi pouco! Mas esse pouco que aprendi, pra
eu deu bom. Hoje eu to com a vista mais ruim, mas tem coisa... Meus filhos estão tudo
na escola! Eu boto tudo na escola com 4 -5 anos! E tem coisa..., tem vez que..., tem coisa
que eles me pergunta ainda pra eu dizer como é!..., a explicação. E eu..., tem coisa que eu
consigo explicar... Mas agora to com a vista meio ruim..., tenho que fazer exame... O que
eu aprendi, eu consigo ajudar muito bem a meus filho. Tem coisas que eu ajudo... Não
ajudo mais por que eu não vivo dentro de casa! Eu não paro em casa. Sou da luta! Sou
"capuco", como diz a estória! (risos) Só não faço é roubar e matar!... O mais...
R-06: Só pra mim completar o que eu vivi na escola, que até hoje me marca: é questão de
horário! Quando eu estudei no primário..., eu tinha uma professora do primário, da 1ª a
4ª série. E se eu chegasse 5min atrasada , não deixava eu entrar na sala de aula. Aí eu
ficava atenta pra chegar cedo, e nunca cheguei atrasada. Tinha esse cuidado. E aí hoje,
quando tem uma reunião, tenho esse cuidado de não chegar atrasada. Tenho sempre esse
cuidado, de não chegar atrasada. Foi a escola que me ensinou.
M- O que vocês sentem falta de ter aprendido na escola?
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R-06: Faz falta! Eu só estudei até o 3º. Não tinha como estudar, né! Mãe era sozinha..., e
nós tinha que trabalhar pra ajudar ela. Tinha uma escola perto..., aí começamos a estudar
o ABC..., aí quando a gente “terminamo” o ABC, aí mãe foi pra São Paulo, aí tirou nós...
Aí, pronto! Mas graças a Deus li o ABC! Eu sei lê! Mas escrever..., fica faltando letra,
né? E se eu soubesse era melhor!
R-02: Eu sinto falta sim! De escrever. Por que ler, eu sei ler! Mas se você não sabe
escrever, não pode dizer que sabe ler. Por que ás vezes a gente sabe ler, mas como não
sabe escrever, pra mim não sabe ler, por que não sabe os pontos (pontuação). Por que
você tem que saber quais são os pontos... Se não conhecer..., você só lê.., e se não
entender..., pra mim não leu! Para mim é muito importante aprender os pontos!..., por que
você respeita os pontos...., você vai entender! Eu cheguei na casa de minha mãe esses
dias, tinha um papel daquele povo que chama a gente pra cadastrar... Tava todo mundo
sem entender... Lia esse papel não sei quantas vezes... Não respeitavam os pontos... Eu
peguei o papel..., prestei atenção nos pontos..., fui lendo..., aí todo mundo entendeu, e
ficou sabendo o que era para levar! Então eu acho muito importante! Por que pra você
ler..., lê..., né? Agora se nós não souber escrever..., compreender o que escreveu... É
preciso conhecer cada ponto... Respeitar os pontos... Saber o que significa... Aprender a
escrever sabendo cada palavra, e os pontos... Agora eu escrevo e não falta nenhum
pontinho! (risos)
M- Estou vendo alguém muito caladinha!... (risos) E aí? Você estudou até que ano?
R-07: Estudei até o 1º.
M- O que vc acha que o fato de não ter dado continuidade aos seus estudos, o que lhe
faltou?
R-07: Ah! Faltou muita coisa. Meu sonho é sabe ler, né! Escrever uma carta... Ler uma
carta... E isso eu não sei! Só sei mesmo assinar meu nome. Logo no meu tempo, meu pai
levava a gente pra roça, pra trabalhar!... Era o interesse dele. Se um de nós se interessasse
de ir pra escola..., se fosse por ele... Ele queria que nós fosse pra nós ajudar ele... Aí
também..., como vamos aprender né? Meu estudo foi até o 1º ano. O pouco que eu tenho...
A gente tinha que ir pra roça!
M- O fato de ter ido pra escola ou não ter ido pra escola, isso ajuda ou prejudica na criação
dos filhos?
R-02: Acho que prejudica!
M- Prejudica em que?
R-06: Acho que prejudica em tudo! Por causa de que, se a pessoa tiver um estudo já tem
uma vida melhor, né? É mais fácil ter um emprego..., trabalhar... Se não tiver, vai
trabalhar em que? Só na roça.
M- Você acha que não ter concluído seus estudos, prejudicou na forma de você criar seus
filhos?
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R-06: Prejudicou. Por que, fomos pra São Paulo..., depois voltemos pra cá... Aí depois
desisti dos estudos...
R-02: Prejudica sim! As vezes seu filho está na escola..., se você sabe, você vai ajudar
ele... E se você não sabe, como vai ajudar ele? Às vezes seus filhos não tem interesse...
Às vezes os filhos apronta na escola, e eles saem da escola..., na visão da gente que não
saber ler... E eles acabam fazendo..., e estão sendo prejudicado através de nós não saber...
Por que se nós soubesse, nós tava vendo. Eles fazem às vezes na nossa presença!..., às
vezes tá fazendo o mal pra gente ou pra eles mesmo, e nós não sabe por que nós não sabe
ler. Então isso acaba prejudicando o filho, e prejudicando a gente, por que se a gente não
sabe o que ele tá fazendo... Você pensa que é uma coisa..., e não é! Aí acaba se
prejudicando por que nós não aprendeu. ...
R-03: Não falo que prejudica! E outras... a gente também não pode... Se for pra gente
estudar direto..., sem trabalhar..., como aguenta sem trabalhar, só pra estudar? Quer
dizer..., não todos! Mas tens uns que precisa dar uma ajuda na roça! E outras..., é mais...
Dá pra tirar direto, como diz a estória! (risos)
R-01: Essa questão de prejudicar o aluno pra ir pra roça... O aluno ele tem também, que
mora no campo, ele também tem que ter suas atividades também, por que não pode agente
ter nossos filhos e morar no campo, e não nos ajudar. Não, botar o período todo, por
exemplo, só pra trabalhar. Mas tem que ir... A criança passou de 8 anos, 9 anos, já tem
que começar a ocupar sua mente, e também ajudando os pais em casa. Por que quem
mora no campo, a criança tá lá no dia a dia apanhando o voo de galinha..., tirando um
leite de gado..., começando de pequeno a incentivar. E hoje temos a escola agrícola, onde,
quem tiver seus filhos..., quem tiver a chance a oportunidade, coloque seus filhos pra
estudar na escola agrícola, por que lá o aluno já leva o conhecimento que já sabe para a
sala. Eu cito o exemplo do filho de Elzinha..., e temos 5 alunos daqui da Viração que está
estudando na Escola Agrícola, e que esses alunos são bem elogiados, e que esses alunos
tem um conhecimento mais do que quem está lá! Você já conhece! Vive!
M- Vocês consideram que a comunidade onde vocês vivem tem tudo o que vocês
precisam para viver e conviver?
R04- Não! Tudo não! Ainda temos alguns sonhos. (risos)
M- O que está faltando? Esses sonhos que a comunidade tem?
R-04: No meu caso..., como eu disse... O caso que eu mais vejo aqui... tem um posto de
saúde? Tem. Tem médico? Tem. Mas se tem exame pra fazer, a gente tem que partir pra
fora..., tem que ir pra Aracaju..., contanto que se tivesse na cidade né... (Jeremoabo ou
Novo Triunfo), que a gente poderia ir ali... , e voltar. Mas aí fica longe... Salvador...
Aracaju... Aí, a dificuldade daqui é essa! Tem pessoas que não sabem nem ir! Então tem
que arrumar acompanhante..., tem que arrumar um carro... É isso! O resto pra mim está
ótimo!
R-01: A educação, também precisa melhorar. Nós temos diretores que entram nessa
escola, são diretores que moram na cidade. O município não coloca um diretor daqui, de
dentro da comunidade, que tem o conhecimento, que está ali acompanhando o dia a dia.
Nós temos professores daqui da comunidade que já estão terminando faculdade,
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universidade, e não botam essas pessoas que tem capacidade, daqui de dentro, e trás
pessoas de fora.
M- A definição o diretor é por eleição ou por indicação do prefeito?
R-01: São cargos de confiança.
M- Aqui tem até o 5º ano!
R-01: Quando chega o 5º ano, tem que deslocar para outra comunidade, Cirica, ou então
Novo Triunfo e Jeremoabo.
M- Aqui teria de implantar na escola até o 9º ano?
R-01: Essa questão o que nós queremos na comunidade é formar um polo, pra que pegue
nas outras comunidades mais pequenas, e que traga todos para essa comunidade. Aqui ser
um polo. Estamos lutando pra ver se consegue.
M- Que mais a comunidade precisa?
R-01: Uma quadra de esporte , para os jovens ocuparem mais a mente. A gente indo pra
outras cidades, como Jeremoabo, a gente vê que tem muitas quadras de esporte, de lazer,
para as crianças estarem aquele momento de tá..., nos zap-zap como se diz..., que hoje
está um vício terrível!... A gente vê muitos jovens muito “aviciado” na televisão, na
internet..., então naquele momento, fazendo física..., e aqui na comunidade nós não temos.
M- Então já temos 3 coisas: o posto de saúde, o polo educativo, a quadra esportiva... O
que mais que vocês acham que está faltando na comunidade?
R-01: Uma fábrica de sequilho para aproveitar toda a tapioca, por que aqui é uma região
que a gente planta muita mandioca. E por causa da seca que teve há três, o plantio está
mais pouco de mandioca. Mas a tapioca aqui é muita. Nós temos uma fábrica de farinha,
onde faz a farinha..., onde faz a farinha, aproveita a farinha, e a tapioca é tudo jogada fora,
por que não tem onde aproveitar. E nós temos um grupo de mulheres que tomaram um
curso, e onde elas fazem os sequilhos..., são pessoas preparadas..., onde elas fazem o
beiju..., e também estão vendendo para o PNAE. Mas o sonho é um dia aconteça de uma
fábrica dentro da própria comunidade, para produzir sequilho.
M- E o que é que tem aqui na comunidade que vocês mais gostam, em uma palavra?
R-04: Amizade, amigos...
R-06: União...
R-02: Ter amigos, respeitar as pessoas...
R-07: Tratar as pessoas bem
R-01: A paz, por que aqui, são família de parentesco. Graças a Deus podemos dormir com
as portas abertas, se não quiser fechar. Por que são pessoas que respeitam um ao outro. E
pessoas que tem paz, que nós podemos dizer assim, nós vivemos em paz. Organização
dentro da Associação, onde a gente resolve o problema, se acaso precisar.
R-03: União
R-05: As festas! São boas demais!
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R-07 : Eu gosto daqui por que gosto de trabalhar! Eu gosto da roça!
M- O fato de Viração e Siriquinha está no meio da caatinga, o que isso significa para
vocês?
R-05: Bom, por que é pertinho do mato. Tem sossego! É um sossego. A violência é menos
do que lá fora. Aqui tem um povo bom, bem educado..., tudo unido... São tudo
combinado! Pode dormir de porta aberta! Povo amigueiro.
R-04 : O povo da caatinga é um povo bom.
M- Quando eu falo da caatinga..., é o tipo de vegetação que circula a comunidade. A
caatinga é uma vegetação rica ou pobre?
R-05: Tem muitas pessoas que tem condição! Mas tem outras mais fraquinhas...
M- E a caatinga?
R-01: A caatinga é rica na floresta..., é muito rica na produção; e quando a chuva cai...,
produz.. E quem mora na cidade, não tem como produzir... A chuva cai na cidade..., ficam
esperando que os produtos vão daqui para a cidade. Tudo o que tem na cidade, vai daqui,
da caatinga.
M- Como vocês veem a relação da comunidade de vocês com o ambiente onde vocês
moram? Por exemplo: como vocês cuidam do lixo da comunidade? Queima-se muita
coisa por aqui? Como a comunidade lida com o ambiente na comunidade?
R-05: Tem um menino que trabalha pegando o lixo, pega a carrocinha e bota num cavalo.
E pega o lixo lá pra cima, e toca fogo.
M- O que vc faz com o lixo de sua casa?
R-05: Separo. Boto café, comida... Boto pra lá as coisas que não presta! Garrafa..., papel...
Essas coisas.
R-01: Na comunidade tem um problema, por que tá no céu aberto, onde joga o lixo. A
área que tá botando esse lixo, fica a céu aberto, e a distância não tá na distância certa de
colocar. É uma preocupação.
M- Como vocês veem a vida socioeconômica da comunidade? O dinheiro entra na
comunidade? Como é a produção da comunidade?
R-02: É assim..., eu faço economia assim... Eu tenho a minha terra..., eu cultivo sempre
plantar o que eu vejo que consigo, aí pra mim já é evitar de comprar, por que a gente tá
economizando... Por que se tinha que comprar um coentro, um couve, uma pimenta, um
pimentão..., alguma coisas assim..., aí eu já compro uma outra coisa. A gente produz o
milho, o feijão, o feijão de corda, a laranja, acerola, a goiaba, muita coisa... Tudo a gente
planta!
R- A banana
R- A manga
R- Os sequilhos, os beijus...
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R-02: Eu mesma, em casa... Tudo o que eu vou fazer... aquele óleo, eu ajunto ele... se eu
cozinhar uma carne, eu coloco na geladeira, e aquela gordurinha que fica em cima, eu
tiro... Aproveito tudinho para fazer sabão. Já tem umas 8 pessoas que são freguês do meu
sabão. Nunca comprei nem uma lata de óleo, ou sebo para fazer sabão! Tiro a gordura de
tudo: do frango, do da buchada... E faço sabão! Com esse sabão faço tudo: lavo a roupa,
lavo os pratos... Além da gordura, os produtos que eu uso para fazer o sabão é o
detergente, álcool e a solda caustica.
M- Para vocês, de que forma os fatores ambientais interferem na vida produtiva da
comunidade? Por exemplo, a seca!
R-01: Nós aqui no semiárido, ainda temos que aprender a conviver com a seca. Por que a
seca vem sem a gente esperar. E antes a gente não tinha essa preparação. A seca vem
sem a gente esperar.
M- Que aprendizado vocês estão tendo para aprender a conviver com a seca?
R-01: Nós temos feito cisterna de produção, cisterna de calçadão, cisterna de enxurrada,
e cisterna de consumo, para a comunidade aproveitar todas as gotas d’água que cai da
chuva, não deixar desperdiçar..., e também ter o cuidado com os barreiros de trincheira...,
questão de botar correnteza de tanque, pra qualquer chuvinha que bater, aproveitar a água,
e o milho que antes a gente jogava..., a palha do milho..., todo fora. Quebrava só a espiga
do milho, e a palha era perdido. O gado comia, mas a gente não fazia a ração, o silo. E
depois dessa seca que teve, a gente aprendeu o milho, a espiga do milho, e também
aproveita o pé do milho com a palha. E a mandioca, a gente só aproveitava só a raiz da
mandioca para fazer a farinha, e a mandiba era jogada fora. Agora não, nós estamos
aproveitando e fazendo o silo e guardando! E o caroço da manga, que era jogado fora,
estamos aproveitando para fazer ração. Não estamos mais jogando o caroço da manga
fora! O caju, também. Na região..., a safra foi muito boa de caju. A castanha a gente
vende. Vem os atravessadores e compram do preço que querem..., e aí a gente acaba
vendendo. E os caju era jogado fora! Agora não, a gente aproveita os caju para fazer
ração.
R-02: A questão é a condição para congelar a polpa do caju. É preciso ter um freezer. Já
disse a meu marido, que se Deus quiser eu vou comprar um freezer. Por que se eu comprar
um freezer, pra mim tudo vai ser natural. Até o tomate, o extrato de tomate, eu faço. Eu
cozinho o tomate, depois eu coava, depois passava na peneira, enchia as tapauwere,
colocava no congelador. Eu fiz um exame, e deu gastrite, uma bactéria da úlcera, e esse
extrato de tomate industrializado, é um veneno.
M- As atividades socioculturais que vocês gostam muito. As brincadeiras, jogos, festas
que tem aqui, e que vocês gostam muito. Quais são?
R- Eu gosto muito de jogar bola. Já estou ficando velha, mas gosto muito! (risos) Ainda
jogo.
R- Tem as orações..., tem um lanchinho...
R- Amigo secreto, de ano em ano, que a gente faz..
R- Um churrasquinho... No domingo sempre tem uma brincadeira... Assa carne...
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M- E de criança? Qual a brincadeira que vocês lembram que faziam, e que tem saudade?
R- Brincar de boneca e fazer panelada.
R- Brincar de roda
R- Pular corda
R- Guarde meu anel bem guardadinho...
R- Subir nas mangueiras para conversar...
M- Na comunidade onde vocês vivem existe qualidade de vida? Por que?
R- silencio...
M- Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, quando pergunto se vocês tem
qualidade de vida?
R- silencio... Não! (risos)
M- Se eu digo que a menina é bonita, eu estou dizendo uma qualidade dela. A Com
relação de vocês aqui, como vocês expressariam a vida aqui!
R-04: Para mim eu me sinto feliz em minha comunidade. Todo mundo ajuda no um ao
outro..., e muito bom.
R-02: Eu acho a qualidade de vida muito importante, muito bonita. Assim..., nós deve
sempre ajudar uma a outra. Se uma pessoa precisa, a gente ajuda, A gente tem esse prazer
de ajudar. É uma comunidade unida. Eu não tenho uma coisa..., ela tem... Essa qualidade,
eu acho muito bonita! A gente não sabe entender como alguém não ajuda o vizinho.
R-05: Temos uma líder que a gente pode contar com ela.
R-06: A união.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL_02
MULHERES MAIS JOVENS

DATA: 16/01/2016
HORA: 17:09HS
TEMPO:81'52"
Mediadora (M)- Mulheres mais jovens. 19 aos 31 anos.
M- Nossa conversa será dividida em 5 temas (Ver o roteiro). Definição de regras: falar
uma de cada vez; esperar a vez de falar.
M- O que a escola e a educação significam na vida das pessoas de uma forma geral, e na
vida de cada uma?
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Respostas (R) - 01 (Jamile): Uma aprendizagem. Caráter. Uma pessoa que não tem...,
assim..., um estudo bom..., um caráter na escola... , para mim o caráter é na escola..., a
educação... Por que uma pessoa que não é formada, dificulta muito na vida profissional.
Por que se eu quero ser uma advogada hoje, eu não posso ser o que eu não estudei direito.
Isso aí dificulta o meu sonho de ser advogada, por eu não tive uma aprendizagem em uma
boa escola. Aí isso dificulta..., a aprendizagem na escola...Então estudar é tudo pra gente!
É tudo! Uma pessoa que não estuda, não é nada sem estudo!
R-02 (: Eu falo assim... Para mim a escola foi muito bom. Eu vejo aí, muita gente que não
tem escola, o professor para ensinar o que eles precisam para aprender... Mas só que...,
eu digo assim..., a escola para quem quer!..., tem muita coisa boa. Muita coisa boa, ensina
muita coisa boa, principalmente para as crianças que é doente, que tem muita dificuldade
na cabeça... Então eu penso... Eu pensei que ele (o filho) não ia aprender a ler..., mas
graças a Deus até a data de hoje, até o dia de que a professora ensinou né!..., ele aprendeu
a ler! Foi bom pra mim..., e para todos nós que estamos aqui.
R-03(Jislane): O estudo é bom, realmente! Não só pra aqui, mas lá fora, né!
Principalmente eu, que já fui a São Paulo!..., que se para vc hoje arrumar um emprego...,
é preciso estudo. Você tem ensino médio..., no máximo!... Fora, e aqui também, né? E
fora hoje, principalmente o que eles pedem, é o estudo! Se você não tiver o ensino
médio..., é difícil.
R-04: A educação hoje é o principal na vida do ser humano. Por que a educação tem que
ter um bom estudo, não só na escola, mas também em casa, né? E é o principal, para ter
um estudo, para ter um diploma, para ter um emprego bom... Pra ter o seu futuro, lá na
frente, né?
R-05 (Cidinha): É que nem elas falou... Tudo de bom é a escola, né? A educação..., as
crianças não ficam na rua, ficam na escola..., lá aprendem muita coisa..., e seu alguma
coisa na vida. Eu não estudei... (risos)..., hoje eu não tenho nada pra fazer..., só dentro de
casa!... Não tenho emprego..., por que eu não tenho estudo! Já pensou se eu tivesse
estudo? Hoje eu poderia ser diretora..., professora..., (risos)... Não tenho! Tenho que ficar
trabalhando na roça mesmo!
R-01: Mas também... Eu não me dei bem com estudo...Mas também minha vó falou que
é bom que a escola continue para tirar as crianças das drogas!... As crianças tudo perdida...
A escola também é bom por causa disso..., né?
M- Eu queria que nós refletíssemos sobre o que Jamile falou sobre a importância da
escola, por causa da formação do caráter! Quem saberia me dizer o que significa caráter?
R- 02: Respeitar uns aos outros.
M- O caráter de uma pessoa a gente ver por onde? Como?
R-03(Jislane): A pessoa mostra o que ela é, através do estudo. Por que quem tem estudo
avançado hoje, tem um caráter diferente de mim. Por que ela tem mais experiência.
R-02: Tem mais educação.
R-03: É que nem meu primo. Meu primo ele passou uma situação muito difícil pra ele,
por causa que o pai dele bebia muito..., batia nele..., quando ele ia pra escola o pai estava
lá, bêbado!..., ele voltava pra casa chorando... Ele morou até um tempo com a minha mãe!
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Aí foi quando aconteceu, por causa da bebida..., por causa dessas confusão, ele chegou a
separar da minha tia. Então ela criou os 3 filhos sozinha, e hoje,... Aí ele disse pra mãe:
É mãe..., eu vou lutar por nossa vida! Ele lutou pra ser padre, por que ele não tinha
condição de ter um estudo... Ele optou pra ser padre por que ele não tinha condição ter
um estudo! Então..., estando em um seminário todo mundo sabe que tem mais chance,
né! Ele optou para ser padre. Ele ficou em Sta. Brígida, estudando, para ser padre! Quando
estava para se formar ele chegou e falou, que não queria servir a Deus sem ter certeza!
Então ele desistiu! Então, através disso, hoje ele é enfermeiro, em São Paulo, em um dos
melhores hospitais, Sta. Macetina, em São Paulo! Ave Maria..., E estuda, viu!!! Não pára
não! Está estudando agora na Argentina!..., foi fazer uma prova lá! Eu achei muito bonito!
Hoje, graças a Deus ele está super bem! Hoje, o pai dele..., até ele ajuda ele!
M- As pessoas que estão sendo presas..., que fizeram coisas erradas..., elas estudaram?
Elas estudaram nas melhores universidades desse país. Essas pessoas tem caráter!?
R- (todas!) Não!
M- Pois então! Eu quero chamar a atenção de vocês é que o caráter, não é moldado na
escola! Ela valoriza, reforça os valores... Por que o caráter de uma pessoa é um valor que
é construído ao longo da vida, e não apenas na escola. Tem a ver com a personalidade!
Não é a escola que se determina o caráter! O seu primo mostrou que ele é uma pessoa
determinada! Essa é uma vertente da personalidade dele. Na escola temos acesso ao
conhecimento, e de acordo com o caráter, a personalidade, vamos usar esse conhecimento
de acordo com o caráter que temos. O caráter das pessoas não tem a ver se a pessoa tem
estudo ou não! Essas pessoas tem um caráter...
R-02: Esbagaçado! (risos de todos!)
M- Quais são as atividades que vocês realizam hoje, que foi aprendida na escola?
R- 02: O que eu aprendi na escola e que hoje eu ensino aos meus meninos, é escrever. Eu
aprendi a brincar! (risos)
R- 06 (Nete): Manter o ambiente limpo. Não jogar papel e nem lixo no chão! Não ficar
descalço!
R- 01 (Jamile): A higienização dos alimentos. Primeiro, antes de preparar o alimento,
devemos lavar as mãos bem lavadas, esfregando. Pegar o alimento e lavar. Higienizar o
alimento, Passar um pouco de álcool no alimento, e enxugar com papel toalha.
R-02: Minha irmã pega o alface. Lava o alface, depois coloca em uma vasilha com q'boa
e coloca o alface ou vinagre. Já aqui em casa, eu uso o vinagre, por que tenho medo das
crianças beber! (risos)
R-05: (Cidinha) : Escovar os dentes! como escovar os dentes. Em casa a gente aprende,
mas na escola a gente como deve escovar corretamente.
M- O que vocês acham que a falta da escolarização causou de prejuízo, na vida de vocês?
R-07: (Flaviana) : Eu terminei o ensino médio. Mas tinha vontade de fazer faculdade,
para ter uma vida melhor..., ter o conhecimento... Eu terminei o ensino médio já tem uns
8 anos... Continuar estudando!
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R-06 (Nete): Os estudo de primeiro não é igual ao de hoje. De primeiro..., os interesse
dos professores ensinar, não era igual ao de hoje. Tipo assim... Ela se interessava...
Naquele tempo era a cartilha... O ensino não era igual a hoje... Se esse estudo que tem
hoje..., no meu tempo a gente não interessava..., hoje se interessa... De primeiro na escola
era só pra brincar..., hoje não.
R-08 (Domingas): Estudei até a 4ª serie. Eu sinto falta da escola, por que se a gente
estudasse tinha mais entendimento nas coisas..., poderia arrumar um emprego..., poderia
escrever direito... Eu sei! Mas não sei muito bem! As vezes que eu vou para a igreja, se
eu tivesse um estudo bom, eu poderia ler! Eu sinto falta disso. E no acompanhamento dos
filhos também. Eles leva dever da escola..., e tem dever que eu não entendo muito bem!
Aí elas vem... Me ensine mãe... Eu queria estudar para ensinar para eles!
R-09: De primeiro as professoras, na época que eu estudava, eu não estudava! Quando o
professor chegava aqui, se agente chegava era 1h, era 1 e meia, tinha vez que, quando era
2h da tarde, ia dar o recreio..., 3 e meia ela soltava! Dava merenda, nós pegava..., e ia
embora. Nós não aprendia direito. Se fosse na época de hoje, um era professor..., outro
era diretor..., outro era presidente..., outro era governador... Se fosse no tempo de hoje...
R-05 (Cidinha): Pai dizia que ele não sabia fazer nada...! Ele ´só sabe fazer por ele. Ele
dizia que ia para a escola todo dia..., tinha dificuldade na época..., por que ele foi criado
sem pai... Aí ele dizia que ia pra escola..., chegava lá ele não sabia fazer o dever... A
professora ia lá e fazia, e dizia eu já fiz, pode ir embora! Ele disse que foi o ano todo, a
professora fazendo o dever dele! Aí ele hoje ele diz com a professora: "eu não aprendi
sua peste!..., foi por causa de você! (risos)
M- Você acha que a escola ou a falta dela, facilita ou dificulta a educação dos filhos?
R- Facilita! (todos)
R-05(Cidinha): Por que cada dia que passa vai lançando mais os estudos. O que eu estudei
antes..., hoje é diferente! Os deveres é diferente.
R-07(Flaviana): Eu tiro por minha filha! Vai pro 3º ano! E tinha dever que eu ficava
perdida! Por que era diferente de quando eu estudava! E eu concluí o ensino médio!
R-02: Se a professora passar um dever pro meu menino e eu não entender, eu vou em casa
pego um livro de matemática desse tamanho..., e vou caçar o dever que a professora
passou! Olha a resposta aqui. Aí agora eu vou, chamo o menino, e digo: se sente e vá
fazer o dever. Tem dever lá em casa, que tem professor que não sabe fazer aqui. Eu
encontro a resposta e mando ele fazer! Ele não sabe ler! Sou eu que ensino em casa.
M- Tem que ir na escola, para falar com a professora que seu filho não está conseguindo
ler ainda..., então, junto com a professora, ver que solução dar! Por que a mamãe não
pode procurar a resposta e dar para o filhinho, por que senão o filhinho não vai aprender
a interpretar as coisas! Ele vai errar a primeira vez..., a segunda..., a terceira..., dez
vezes!..., mas vai chegar uma hora que ele vai compreender!
M- Vocês consideram que a comunidade em que vocês vivem tem tudo o que vocês
precisam para viver e conviver?
R-02: Tem não! Está faltando a grana que corre pouco! (risos)
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R-06(Nete): Se tivesse um emprego melhorava tudo. Uns trabalhava na faxina, outro na
merendeira, outro trabalhava na prefeitura, outro trabalhava atendendo...
R-03 (Jislane): Tem falta de oportunidade para as pessoas. Nós trabalha fazendo bolo...
Então isso poderia crescer. A gente já elaborou um projeto para vir uma fábrica de
biscoito. Que poderia gerar emprego para as pessoas daqui. Por que da mesma forma que
a gente trabalha em São Paulo, se a gente tivesse oportunidade aqui seria bem melhor.
R-05(Cidinha): Falta aqui em relação a saúde, por que aqui não tem nenhum carro para
carregar doente. Tem ali na Cirica, mas estão de férias! a pessoa não pode ficar doente
quando eles estão de férias! Se tiver dinheiro para fretar um carro..., vai! Se não tiver...
tem que sair pedindo ajuda aos outros, ou fiado pra quando tiver pagar!
R-02: Com essa doença mesmo, a Chicugunha... tamos precisando... Quando é que essa
"peste" vai passar heim?... (risos)
R-03(Jislane): Em questão de... Sabe de que também!... A questão de voltar ao estudo! O
estudo hoje pra quem não tem condições..., tá difícil! Então se você tem uma oportunidade
de estudar mais..., de fazer uma faculdade... Como ajudaria nós aqui, né? A gente poderia
concluir! Aqui precisa de uma faculdade mais perto.
R-02: Se não for filho de papai..., não faz!
R-03 (Jislane): Se você que tem filho..., tem sua casa..., seu marido... Para você fazer uma
faculdade hoje, você tem que ter uma condição de vida boa! Por que senão...
R-02: O posto de saúde precisa melhorar. Se crescesse mais, ficaria melhor para a saúde.
M- O que vocês consideram que aqui na comunidade tem de bom aqui, e é muito bom?
R-05(Cidinha): Água. Temos água em casa do poço artesiano. Temos as cisternas de
produção e de consumo.
R- 07) Tem a energia.
R-08 (Domingas): ?
R-02: O bom mesmo é a roça.
R-06 (Nete): O bom mesmo é a água. Não temos mais falta de agua pra beber.
M- Vocês sabem que estão no meio da caatinga! O que isso significa para vocês?
R- Tudo.
R- Araçá.
R- Murici.
R- Flor do cajueiro branco, para infecção
R- Jatobá, pra fazer xarope
R- Aroeira, para infecção
R- Andu, a folha pra dor de cabeça
R- Graviola, pra o colesterol
R- Jurema preta, pra infecção, cicatrizante
R- Pintimbá, diz que é bom para o câncer
R- Pau ferro
R- Mastruz, pra dor de dente, pra gases, pra verme
R- Damos principalmente para as crianças
R- Hortelã, pra dor de ouvido
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R- Folha de abóbora, pra dor de ouvido
R- Batata braba
M- Como vcs veem a relação de vocês com o ambiente? Vocês acham que tem cuidado...,
ou não? Vcs acham que as pessoas gostam do ambiente que circunda a comunidade ou
não?
R- Flaviana: Muitos estão desmatando... Colocam veneno na roça.
R- Nete: Principalmente os criadores de gado. Estão desmatando para fazer pasto. Se não
tomar cuidado, vai ficar tudo para o gado. Vão tirar a nossa roça.
R- Jislane: As terras desmatadas são do dono do Hospital de Antas. Dr. Sidônio. Do
Hospital São Marcelo.
R- Até na serras, eles estão desmatando para fazer pasto, e criar gado.
M- Qual a produção econômica da comunidade?
R- Milho, feijão, farinha, mandioca, sequilhos, bolo, coentro, maracujá, castanha, mel,
alface
R- Tem uma casa de abelha aqui perto.
R- As abelhas aqui usam muito a flor do umbuzeiro.
M- Vocês acreditam que vocês produzem o suficiente uma vida com qualidade? Ou está
faltando alguma coisa?
R- Pra gente com a família, não falta nada. Não dá pra vender.
R- Pra o sustento dá.
M- Vocês acham que vcs tem uma alimentação saudável?
R- Tem.
M- Por que?
R-Nete: Por causa que tudo o que a gente planta é tudo natural. Não tem veneno. Tudo.
R- Se é a mandioca, o feijão, a maracujá... tudo é sem veneno.
R-02: O adubo que a gente usa..., com todo respeito (risos), é o estrume da vaca mesmo.
(risos)
R- O estrume de galinha..., o de bode!
M- Quando vcs eram crianças, quais as brincadeiras que vcs mais gostavam de fazer?
R- Casinha de areia.
R- Tomar banho nos tanques, nas barroca
R- Fazer piquenique
R- Fazer e brincar de boneca de milho
R- As bonecas de milho tinha uns cabelo liso, bonito! (risos)
R- De noite, se juntava uma ruma de menino e a gente brincava... "Eu sou pobre..., pobre...
de marré..., marré..." (risos) Era muito bom!
M- E hoje, vocês brincam como?
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R- (Jislane) A única coisa que eu gosto de brincar hoje é de bola.
R- (Jamile) Piquenique... Fazer boneca com minha irmã.
M- E para se divertirem? O que vcs fazem aqui na comunidade?
R-Jislane: Eeeeita!... (risos) Um joguinho aqui no sertão..., é bom! Depois do jogo, uma
cervejinha de leve..., um churrasquinho... (risos)
R- 02:Tirar prosa uns aos outros.
R- O bom daqui é o final de semana! Você vai em uma festa..., vai no bar... No bar só
tem amigos!
R- Quando chega gente de fora, a gente logo nota: aquele não é daqui!
R- Jamile: Na igreja. Participo do coral da igreja.
R- A festa de Sta. Cicília, na novena.
R- Uma coisa boa daqui que em outro lugar não tem é a Zabumba. É muito bom. Lá fora
não tem. Todo ano no novenário tem os zabumbeiros. É no dia 22. Começa nove dias
antes.
M- O que vcs entendem sobre qualidade de vida?
R- Jislane: Ter uma vida melhor?! Aqui é melhor do que lá fora. Tudo lá fora é comprado.
R- Nete: Aqui tem mais espaço! Aqui a gente tem a roça pra ir. Tem muito espaço pra
gente andar!
R- Flaviana: Aqui a vida é boa. Tenho minha coisinhas... Não falta nada. O que é
fundamental, a gente tem aqui.
R- Cidinha: Aqui é melhor, por que aqui a gente tem mais sossego. Em São Paulo a vida
é estressada demais. Aqui é um sossego. Vc não tem medo de nada! É um sossego.
R- Jamile: Eu tenho tudo. Graças a Deus! Eu não gostaria de ir embora daqui. Fazer a
minha faculdade, é a minha dificuldade. Mas eu vou fazer. Se abrisse opções para eu
fazer: administração, advocacia, pedagogia...
R- Nete: Minha qualidade de vida é boa. Se você for na casa de um vizinho, você toma
café, se você quiser, vc dorme. ... Lá fora não! Se não for seu parente...
R- 02: É boa. A gente tem a nossa roça! Se precisar de uma farinha, a gente tem, e também
tem a ajuda dos amigos.
R- Domingas: A vida aqui é boa. Aqui tem sossego.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL_03
(MULHERES ADULTAS / 32 a 44 anos)
DATA: 19.01.2016
HORA: 10:02HS
TEMPO: 36'41"
Mediadora (M)- Qual o significado da escola na vida das pessoas?
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Respostas (R) - 01(Josinete)): Na escola a gente muitas coisas. Se não fosse a escola nós
sabia o que? Não sabia ler, escrever. Não tinha conhecimento das coisas.
R-02: E hoje em dia, sem escola nós não somos nada, né?
R-03: A escola é muito importante na vida da gente, dos filhos da gente, né? A gente
aprende muita coisa, as crianças, a gente cria com mais educação, né? É bom pra todo
mundo!
R- 04: Principalmente depois dos estudos, fazer um curso, né? Hoje em dia, sem um
curso, não adianta nem se formar. E quem é formado e que não tem faculdade também,
é difícil para conseguir emprego.
M- Quem não vai para a escola, não consegue nada na vida. Sem a escola a gente não
aprende nada! Todas vocês concluíram o estudo?
R- Não! Faltou 3 anos. Cheguei até a 8ª série.
R- (Josinete): Cheguei até a 6ª série.
R- (Artenísia): Até a 7ª série.
R- Eu fiz até o 2º ano.
M- Por causa de vários motivos, não conseguiram concluir o ensino médio, e não foram
para a faculdade. Por causa disso, vocês não conseguiram nada na vida? Não sabem
nada?
R- Sabemos! (todos) (risos)
R- O que a gente quer dizer assim..., ter um emprego, receber um salário todo mês
certinho. E a gente! É tudo mais difícil.
R- Às vezes eu consigo mais coisas do que quem é formado!
R- Eu tenho minha roça. E terra é sempre terra.
M- Quais as coisas importantes que vocês aprenderam na escola e que utilizam no dia a
dia na vida de vocês? Além de ler e escrever?
R- (Josinete): Minha professora sempre ensinava que sempre quando chegar em sala de
aula, rezar o Pai Nosso. É muito importante. A gente começou a aprender na escola. Por
que mãe não ensinava. Aprendi na escola.
R- A gente aprende também convivendo com o outro. Na escola a gente pega amizade
com outras pessoas, que não convive com a gente no dia a dia. A gente pega aquela
amizade, e fica uma união.
R- (Artenísia): Eu chegava na escola e a professora sempre, primeiramente, era o Pai
Nosso que ensinava.
R- Preservar a natureza.
R- Eu tinha uma professora muito boa. Ela dizia para não arrancar as plantas. Não
machucar os animais.
R- Se nós precisava plantar o milho, o feijão, desmatava.
M- O que vocês acham que faltou na vida de vocês, por causa da falta de ter os estudos
completos?
R- Pra mim não!
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R- Estudar é bom. Estudar é bom demais! Mas a educação dos filhos..., eu acho que é
mais com os pais. O convívio com os pais. O mesmo costume que eu tinha com a minha
mãe, eu faço o mesmo com meus filhos. Do mesmo jeito. Tem coisas que o povo acha
que é de antigamente..., mas eu não!... Eu sigo o mesmo exemplo de meus pais.
M- E o fato de terem nascido na caatinga? Viver em uma comunidade inserida na
caatinga, o que isso significa para vocês?
R- Eu me sinto bem aqui. É lugar mais tranquilo. Não tem muita agitação.
R- Hoje, aqui, a gente tem de tudo. Tem as verduras..., cenoura..., cebola...; o que a
gente planta na roça..., a gente planta feijão..., a gente tira tudo daqui!
R- Tem goiaba..., tem manga...ninguém compra essas frutas!
R- Aqui a gente tem de tudo! Mandioca, feijão, milho, farinha, galinha, ovos, verduras,
alface, frutas...
M- A alimentação de vocês é muito diferente da alimentação das pessoas da cidade?
R- É sim! É mais saudável. Não tem agrotóxico.
R- A gente vendeu em Cirica... Nossa! A gente diz: Esse aqui é bom! Não tem
agrotóxico! Vem da roça. Rapidinho foi tudo!... Fizeram fila! (risos)
M- Todo mundo aqui tem quintal produtivo?
R- Não!
R- Tenho.
R- Tenho.
R- Tenho.
R- É por que meu quintal é pequeno.
R- A chuva tá começando... Ainda é pouca. Mas tá ficando bonito a plantação de
verduras.
M- O que a comunidade tem mais, e que precisa melhorar?
R- Temos a escola, e vai ter esse ano a creche.
R- Tem um mundo de gente que quer fazer faculdade, mas não tem como.
R- O posto precisa funcionar mais vezes na semana. Só funciona 1 vez a cada quinze
dias. Precisa funcionar, pelo menos duas na semana.
R- Tem os projetos, mas é preciso concorrer, para poder fazer as coisas. Quem tiver
mais pontos... Quem tiver tudo que eles pede.
M- Vocês disseram que não desmatam, mas que às vezes é preciso desmatar para
plantar? Como é a relação de vocês com a caatinga?
R- No meu ponto de vista... O meu é para plantação. mas tem muitos para animais.
Desmatam para fazer pasto e criar animais.
R- Já outros desmata pra plantar capim para fazer ração. Depois planta outra coisa... E
depois planta de novo!
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R- Tem gente que tem mania de fazer entulho e queima. Em minha casa..., eu aprendi
com minha mãe!..., bagaço de caju, plantas, folhas... A gente junta tudo e coloca na
terra... Aquele entulho vira adubo.
M- Como vcs se divertem aqui na comunidade?
R- (risos)
R- Artenísia: gosta de dançar
R- Tem a novena.
R- Encontro nas casas dos amigos
R- Na escola tem festa junina
R- Tem o reisado, na festa da padroeira
M- E as brincadeiras de crianças?
R- Pular corda
R- Na escola, todo dia na hora do intervalo, tinha um terreiro grande... a gente brincava
de bandeira!
R- Brincava de amarelinha na escola
R- Gostava de ir para o mato, brincar nas árvores
M- E os filhos de vocês brincam na caatinga?
R- Não!
R- Minha filha mais velha gosta de ficar em casa. Mas a mais nova... Adora fazer
panelada! Pega arroz, pra fazer na roça! Leva tudo: panela, comida, suco...
R- Eu já fui muito na igrejinha! Mas não deixo meus filhos irem pra lá! (risos) Tenho
medo de cobra.
M- Como vocês definem a qualidade de vida de vocês aqui na comunidade, na
caatinga?
R- É boa. Por que na cidade tem poluição, e a gente respira mal. Em São Paulo vc
acorda 4hs da manhã, e só volta as 9 ou 10 da noite. Aqui não tem isso! Vc acorda 6,
7hs...
R- Se vc quiser ficar relaxando em casa, sem a obrigação de ter que ir trabalhar, vc fica.
R- É diferente da cidade em relação a educação..., a escola, né? Mas, na cidade tudo
você tem que comprar! E aqui não!
R- Na cidade tem esse negócio de droga! Aqui não vê tanta coisa assim. Vc não se
preocupa tanto com seus filhos como na cidade.
R- Na cidade é portão fechado. Aqui..., eu saí e deixei a porta aberta, e estou sossegada.
R- Eu saí e deixei a chave da casa com a vizinha!
R- Aqui é um lugar livre, né?
R- Sossegado.
R- A minha filha mais velha nasceu e se criou na cidade (São Paulo), é mais fechada... ;
a mais nova que se criou aqui é uma diferença... Não tem nada a ver uma com a outra.
M- Vcs acham que o ambiente interferem no jeito de ser das pessoas?
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R- É.
R- Até mesmo na alimentação das crianças. As da cidade grande, querem comer tudo
diferente... - "Aí não gosto! Não gosto..." O meu pequeninho aqui... A mais velha aqui...
Eu faço cuscuz de manhã... Aqui a gente come cuscuz de manhã, né? Meu pequenininho
come tudo... A mais velha...! Aqui é tudo melhor! Eu acho?
M- Quem sabe uma musiquinha do samba de coco!? Pra gente cantar...! (risos) A mais
antiga!
R- A mais antiga que eu conheço, eu tinha 8 anos: "Dança do parafuso" É o jeito de
dançar...
M- E a letra diz o que?
R- (risos) Eu estou meio doente... De Chicugunha... Mas vou tentar... (risos)
"Ai..., ai.. ai..
Ui... Ui..., Ui...
Ai..., ai.. ai..
Ui... Ui..., Ui...
Eu vou trabalhar na usina brasileira
Por que lá tem um pé de viador
Peguei ele foi num jogo de navalha
Com uma chave de metal
Distorcendo o parafuso
Distorcendo o parafuso
Ai..., ai...., ai...
Se eu soubesse que tu vinha
Ai..., ai...., ai...
Eu mandava lhe busca
Ai..., ai...., ai...
Dentro de um copo de vidro
Ai..., ai...., ai...
Pro modo não se queimar"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL_04
MULHERES MAIS VELHAS / 58 a 74 anos
Data: 18/01/2016
Hora: 17:47 hs
Tempo: 49'38"
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Mediadora (M) - Definição da regra: esperar a vez de falar. Explica que a conversa será
dividida em 5 etapas: educação, aspectos bio-sócioambiental, socioeconômico,
sociocultural e qualidade de vida.
M- Vocês acham que a escola, a educação, é importante para as pessoas?
Resposta (R) 01- Muito bom. A escola é educação. Mas também os pais tem que educar
os filhos em casa também. Não é só na escola, a professora não tem como educar! Para a
mim o que os pais tem que dá para os filhos é a riqueza da educação.
R02- A escola, a educação é tudo pra nós. Quando eu parei os estudo,..., com 38 anos eu
voltei a estudar, depois dos filhos criado. Então acho uma coisa importante. Tenho 3
filhos, todos três são formado. Chamar por Deus, e ele me deu condições... Comecei a
noite. Depois... Ano passado era para ter feito o 1º..., mas desisti. O estudo é importante....
Por que pra gente consegui alguma coisa é com estudo. Sem estudo a pessoa não consegue
nada.
R03: A escola é muito importante. Eu digo assim: Meus filhos, eu sofri muito pra criar
vocês por causa de que não tinha estudo. Por que quando eu era da sua idade..., não tinha
escola. A escola era paga... E a gente tinha que trabalhar na roça. Meu pai não podia dá o
café..., nada pra nós! E hoje vcs tem tudo! De graça! Nas mãos! Tem escola de graça!
Tem carro de graça! Tem escola perto para os menor, e os maior não falta carro pra ir!
Tem que estudar, por que se não vão sofrer como eu sofri pra criar vocês. Na roça, rapando
mandioca. Eu aprendi com minha mãe..., fazia panela pra vender nas feira..., né? Fazia
tudo! Caçava licuri! Caçava umbu! E hoje vocês tem tudo nas mãos! Hoje não to sofrendo
mais! Graças a Deus! Já tô com 60 ano, já tenho meu salário... (aposentada), mas você
tem a escola, pra você fazer um curso, não trabalhar na roça... E não se interessa em
trabalhar, e não quer estudar! Pra vocês não passar o que passemos, né? Eu quero o melhor
pra você. Na escola tem educação...! Primeiro vem dos pais, né? Os pais tem que ensinar
em casa, e na escola é a professora! Por que se o menino for desobediente em casa..., na
escola não dá jeito não! Quem tem que dá primeiro é em casa, pra depois mandar pra
escola..., ser obediente, né?! E graças a Deus, eu tenho 7! E todos eles estudaram..., todos
estão de maior! Mas não se “arreclamo” de nada, graças a Deus!..., são tudo da paz! Tenho
3 aqui, mas os outros tá em São Paulo. Mas todos eles trabalha, graças a Deus! Eu sirvo
a Deus!... graças a Deus. A metade dos filhos, também. E quem não serve..., é obediente!
R04- Hoje as coisa tá mais "difícil"...! Por que na nossa época só ia pra escola com 10...,
né? Hoje os meninos vão pra escola com 2 e 3 ano, né? Quando chega com 3 ano, já
sabendo fazer nome..., tá sabendo tudo! E nós? Quando ia pra escola... Quem arruma o
dinheiro? ... Ninguém ia estudar, ..., era tudo mais difícil! Hoje é tudo mais fácil!
R05- Eu não aprendi a ler... Minha mãe ia pra roça, eu também ia... Minha mãe dizia:
Minha fia lava os pé para ir pra escola! Quando passava 2 hora..., meu pai pra ganhar
dinheiro botava nós pra trabalhar também, senão nós não comia. No meu tempo a escola
não era importante não. Agora pra os dia de hoje, pra trabalhar, é muito importante.
R06 (Domingas): Eu acho a escola muito maravilhosa, né!? Por que graças a Deus!...,
Deus me deu 10 filhos. Todos 10 passou pela escola. Hoje os mais novo estão mais
avançado..., estão formado! A caçula está estudando na escola agrícola, já aprende muita
coisa... Gosta muito!... Eu mesmo aprendi pouco!..., mas eu adoro o que eu aprendi! Gosto
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de escrever meu nome... Aí uma filha chegou e disse:" Mãe!..., eu tenho tanto prazer na
sala..., por que na minha sala..., dos pais, só a senhora saber fazer o nome! Os pais dos
coleguinha, nenhum sabia assinar o nome! Por isso eu tenho prazer!... Por que minhas
filhas estuda, e outras trabalham.., graças a Deus!
M- Vocês lembram de alguma coisa que aprenderam na escola, ou os filhos ou netos
levaram pra casa, e vocês usam no dia a dia?
R- Eu estudei pouco! E meu pai quando eu chegava dizia: quem fizer o nome, quem
assinar o nome..., é quem vai tirar o registro também! Eu fiz o meu nome..., e por isso
tenho meu registro! Quando foi para eu me aposentar, eu assinei o meu nome. Eu sou
Evangélica! Sei fazer o nome..., leio a Bíblia..., tudo o que tem na Bíblia eu sei.
R- Meus fios tudo sabe ler..., e eu não sei! Eles vem pra mim assinar... Eu posso não!...,
eu posso tremer...!(risos)
R- Quando eu fui pra escola, pela primeira vez..., meu pai pagou 3 mes..., que eu tive o
ABC..., e aprendi a fazer meu nome. Ia fazer 16 anos. Aí com 17 anos, casei. Aí sempre
foi disse assim..: Meu filho tome cuidado!..., por que quando você precisar..., vocês vão
precisar de uma coisa na escola! O que mãe! Você vão precisar de sua honestidade na
escola. Vocês vão precisar de ponto! E se você não for honesto na escola..., por causa de
meio ponto, você perde! E eles ficaram com isso!... Até hoje eles tem.
R- : Eu comecei na escola pequenininha! Quando eu chegava na escola, a professora dizia:
vamos rezar! O Pai Nosso eu aprendi na escola. E ela disse que era pra eu rezar na hora
de eu me levantar e me deitar. Isso eu aprendi na escola, e passei pro meus filhos, e até
hoje não esqueço. Minha professora, quando entrava, fazia uma roda e rezava o pai Nosso,
e na hora de ir embora, de novo. Aí fui aprendendo..., e é uma coisa que faço todo dia.
R-(Fátima): Eu aprendi assim... Quando eu estudava, aprendi o Pai Nosso na escola... E
também tenho orgulho muito de meu pai..., por que meu pai era uma pessoa fraca (pobre)
mas ele lutou pra mim conseguir ir pra escola. Quando eu passava de ano eu dizia: Pai eu
passei de ano, e aí agora..., os livros? Ele dizia, não minha filha, não se preocupe não! Aí
ele pegava o dinheiro para comprar meus livros. Eu fui criada assim... E digo a minha
filha..., minha filha é formada..., é casada..., e digo: Olha minha filha, a única coisa que
os pais de família podem dar pra os filho, é o estudo!
R- Minha mãe era pobre... Meu pai ainda botou professora dentro de casa!..., cinco anos...,
pagando. Quando nós não tinha o que comer..., quando nós chegava da roça..., todo
mundo com fome..., e botava também pra professora!
M- Você acham que a falta escola prejudica em alguma coisa? Em que?
R- Quem estuda a vida é outra...! Quem tem a memória boa..., tem quem ensine pai e
mãe, e a professora..., dá pra muita coisa boa! Mas também dá pra muita coisa ruim! Tem
que ensinar em casa como é a vivência! Os filhos sabem ler..., estudou..., então o trabalho
é mais fácil. Como eu leio e escrevo um pouquinho..., eu faço tudo! Graças a Deus! Não
tem nada que eu não faça.
R- Com estudo é mais melhor... Pega o serviço mais leve... E a gente que não sabe de
nada..., vai quebrar a cabeça pra conseguir as coisas. Aconteceu muito com eu... As que
sabia ler, arranjava trabalho mais fácil.
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M- Vocês consideram que a comunidade de vocês tem tudo o que vocês precisam para
viver e conviver aqui na comunidade? A comunidade oferece tudo o que vocês precisam,
ou não?
R- Tudo o que nós precisa pra viver..., aqui tem! Tem tudo!!! Aqui, quem trabalha mais
tem mais! Quem trabalha menos..., tem menos. E todo mundo vive sossegado. Quem
pouco tem..., pouco trabalha! Quem trabalha mais, tem mais. Antigamente tinha uns mais
fracos, e outros mais fortes. Mas.., se trabalhar não fica sem dinheiro..., e então dorme
todo mundo sossegado. Agora se for esperar por uns aos outro..., óiii..., nada tem! Não
tem coragem! Agora, se luta..., e trabalha..., dá pra sobreviver. O que faltava aqui, era a
água! Agora, graças a Deus, já tem! E pra melhorar do que tá!..., só se sair uns projetos.
Por que projeto..., tem! Chegou as cisternas..., e quem não tem, é por que não pode, por
causa do tamanho do terrena da sua casa. E ninguém vai sair dando dinheiro...
R- Uma coisa que tinha melhorar aqui..., assim..., pela saúde! Por que o posto aqui é
sempre fechado! Isso aí eu acho que merecia melhor! E a única coisa que eu acho ruim.
Então eu acho que o posto deveria abrir todos os dias.
R- A mulher que trabalha no posto, ela é de serviços gerais. Então...
R- (Fátima): Nós sempre trabalha todos os dias... É dividido entre outras comunidades:
Lagoa do Inácio, Baixo da Roda, Casinhas, Cirica e aqui. Aqui tem um dia, no dia de
terça. Como a Prefeita tirou a tarde..., então só de 15 em 15. Então faz falta mais ainda.
Mas no fim de janeiro ou fevereiro, a gente retorna de 8 em 8. Mas o desejo da
comunidade é que seja todo dia.
R- Precisa de um carro! Um carro só para atender todas as comunidades..., não dá! Se cai
doente no posto não tem remédio... O posto não tem farmácia própria.
M- O fato de vcs terem nascido na caatinga, o que isso significa?
R- Gosto muito. Quando era criança brincava muito..., subindo nos pau! (risos) Minhas
filhas também fizeram isso. Quando a gente tá roça pegando uns pau pra feche de lenha...,
sente um cheiro bom...! A gente passa embaixo de um pé de árvore, sente um cheiro... Eita que cheiro...!
R- Eu tenho muito orgulho. É na caatinga que a gente tira a nossa sobrevivência, né? E é
muito bom, quando a gente vê as plantas... Tem vezes que eu to conversando... (com as
plantas!)..., eu gosto de conversar com elas... - Meu Deus!..., por que tá assim tão
murchinha, heim? Vc quer água? Os filho fica escutando, e diz: Mãe! Endoidou, foi?
(risos)...
M- O que a caatinga oferece para vocês?
R- Quando a chuva chega..., o bafo que sai da caatinga, chega cheira... É uma coisa
maravilhosa!
R- Remédio! Remédio caseiro da caatinga.
M- Quais são os remédios, os pau da caatinga?
R- Caju vermelho, jurema preta, quixabeira, aroeira, catingueira, pau ferro, pau de colher,
pau d'arco..., é uma ruma de pau que a gente faz remédio caseiro.
R- Leite da mangaba,.
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R- Iodo caseiro, feito de pau da caatinga.
R- Língua de tamanduá (sapinho)
R- Bandola, pau de colher
M- Todo mundo aqui sabe reconhecer os pau da caatinga que se usa como remédio?
R- Todo mundo sabe um pouco! (risos)
M- Como é o modo de vida daqui da comunidade?
R- Aqui nós produz feijão, milho, mandioca. Quando tá chovendo, o que você planta,
tem. Cebola. coentro, alho, cenoura... Se vc plantar tem. Alface, couve...
R - Aqui tem muitas frutas: caju, goiaba, murici, umbu, mangaba, araçá.
M- Quais são as maiores dificuldades enfrentadas por vocês aqui na comunidade?
R- A energia tá muito cara! O aumento foi demais. Antes eu pagava 20! Agora veio 50.
R- Eu pagava 4 reais! Agora veio 48.
R- (Todas reclamaram do aumento da energia!)
M- Como vcs se divertem aqui na comunidade?
R- Eu, graças a Deus vou para a igreja. Canto. Louvo a Deus, né?
R- Eu gosto muito de brincar com as crianças na escola: de bola. No domingo: nós brinca.
R- Tem missa. A gente vai na missa.
R- Tem o samba de coco.
R- Samba de roda.
R- Minhas filhas gostam de ficar no whatsapp! Eu digo a elas que não pode ser assim...
M- O que é ter qualidade de vida?
R- Para mim é a saúde!
R- É a gente ajudar a todos sem olha a quem!
R- Ser unido. A união entre todos.
R- Todos nós somos irmão. Todo mundo se ajuda.
R- Respeitar a todos, A religião do outro. E aqui é assim.
R- Pra mim é servir uns aos outros.
R- Dançar. Se divertir. Eu gosto de dançar!
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APÊNDICE P

TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS SOBRE AS DUAS CASAS DE
FARINHA: ANTIGA E ATUAL
CASA DA FARINHA ANTIGA
D. Margarida e Maria Ivanete
Data: 18 de janeiro de 2016
Hora: 9:18
Tempo: 21'44"
P- Estamos aqui com D. Margarida, e ela vai nos falar sobre a 1ª casa de farinha de
Siriquinha.
M- A casa de farinha de nós aqui, é assim, na época de meu sogro, quando eu me casei
com meu arido aqui,Zé Tatu, aí nós viemos pra cá, né? Era um casão de farinha... Nessa
época era muita gente... Nessa época..., a pessoa não tinha outro lugar..., só tinha essa
casa de farinha. A gente trabalhava, de noite e de dia... Nó ensacava farinha direto... A
gente ensacava farinha, direto. Era uma casa de farinha que só tinha aqui!
P- A Senhora tinha que idade quando começou a trabalhar nela aqui?
M- Ah! Quando eu... Minha idade...
P- Era novinha? Récem casada?
M- Eranovinha. Depois que eu casei com meu marido.
P- A senhora casou com quantos anos?
M- Na pancada de que... Ah! Mia fia..., os anos não sei não!
P- A senhora tinha o que... Uns 15..., 16..., 20 anos?
M- Na base de uns 16..., 17 anos. Eu casei nova demais... (risos) Tinha mais de 15 anos.
E nós vivia direto aqui..., mais o véio aqui. Ele morava ali..., oh! (aponta para uma
capelinha, onde existia a casa de Chico II, o fundador de Siriquinha).
P- Como era o nome dele?
M- Era Zé..., como era... Zé Chico.
P- Foi ele que construiu a casa de farinha?
M- Foi. Ele construiu a casa de farinha aqui, por que a família dele era grande! A família
de Zé Chico era grande... Ele construiu a casa de farinha..., e nós fazia a farinha aqui,
direto... Nós tudo! A família toda.
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P- E ainda faz?
M- Inda hoje faz. O ano passado nós fizemos. Inda hoje faz, graças a Deus!
P- E a farinha daqui é mais gostosa do que a de lá?
M- É mais gostosa. Diz que dá energia! É deferente. (risos)
P- Como ela funciona?
M- A casa de farinha?
P- Sim. Como a casa de farinha funciona?
M- Aqui... ói..., a senhora..., ói..., a gente chega aqui rapa a mandioca, né!..., aí vai..., rapa
bem rapadinha..., lava..., aí vai ponhar aqui no coxo..., aqui na prensa... Aqui lava...,
relo..., póe aí na prensa.
P- Aqui é a prensa?
M- Aí é a prensa. O coxo de ralar é esse aqui.
P- Primeiro ela entra...
M- Ela entra inteira aqui..., aí ela rela..., e daí panha aí na prensa...; aí da prensa, põe aí
no coxo..; que é para cessar...; o coxo aqui é desemboracdo..., não é assim emborcado
não!... ; aí bota ele prá cá..., bota a massa dentro..., cessa..., Aí..., põe ali no forno.
P- Aqui é o forno?
I- É o forno. Bota a massa alí em cima... Bota a lenha, lá por detrás...
P- A massa fica aí..., e vai fazendo o que?
I- Mexendo! Olhe o rodo aqui, ói!...
P- É com o rodo que vai mexendo?
M- Bota aqui..., aí nós fica mexendo..., vai puxando a farinha prá cá..., prá lá... Os homens
é quem fica mexendo o tempo todo... Levando prá lá e prá cá... Para ela ir secando...
P- Quantos sacos de farinha sai, quando isso aqui tá cheio?
I- Depende... por pessoa..., o mexedor... Tem uns que tira um saco ou mais... Saco e
meio... Tem mexedor que tira 2 sacos de 60ks.
P- É aqui que rala a mandioca?
I- Que rala... Que bota o motor...
P- E essa madeira..., nunca foi trocada?
R- É por que quando vai ficando velha, ele bota outra.
M- Mas a caixa de madeira é toda a vida...
P- E aqui...
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M- E ali ói... Era um quarto que meu véio trancava a farinha. Pra nesse quarto, bom...
Era pra gente fazer farinha e ficar aqui... Aí quando o véio se acabou... Meu sogro se
acabou..., aí se acabou tudo! Tinha esse pilar de pote... Se acabou tudo...! Tem esse
juazeiro ali..., pra gente cozinha ali debaixo.
P- Ali no juazeiro..., cozinhava para ficarem aqui o dia todo?
M- Ficavam rapando aqui..., e nós cozinhando lá! Os homens rapando mandioca aqui...,
e as mulher lá..., cozinhando.
P- Levavam quantos dias fazendo farinha?
M- Conforme o tanto de mandioca que a pessoa tem. Enquanto tiver mandioca, a gente
tá dentro. Fica aqui o dia todo. Almoça..., dorme... Eu mesmo, e meu marido, agente vem
prá cá..., e só sai depois que acaba! Nós dorme aqui.
P- Que bom ver que isso aqui ainda funciona?
M- Graças a Deus!
P- a senhora acha que a casa de farinha tem uns 100 anos?
M- Sei naõ...
I- Isso aqui era dos primeiro povo... Dos primeiros que apareceram aqui... Aqui só tinha...,
que era a "made véia" aqui...
M- Era Chico mais Felícia aqui..., e Sulu mais Ivan...
I- E finado Zé de Jorge lá em cima... Só... Foram os primeiros... Se não tiver 100..., tá
proximo.
P- Foi o primeiro morador de Siriquinha que construiu?
M- Foi em Siriquinha... Aquelea Siriquinha... Meu marido diz que foi o primeiro..., a
primeira escola que o povo inventaram foi lá na Siriquinha... Meu marido sabe de tudo...
Ele pegou tudo na cabeça!
P- Vamos ver por fora onde coloca a lenha no forno... Tirar foto!
I- A lenha coloca aí por detrás! A lenha coloca ali debaixo..., acende o fogo..., qundo o
fogo pega, vai esquentando a farinha, e vai mexendo... Quando acaba a lenha, vai botando
mais...
P- E aja lenha!
M- Se não tiver lenha..., não esquenta não!..., fia! (risos)
I- Quem vem fazer a farinha já sabe o tanto certo que dá..., que gasta!
P- Não pode deixar a lenha acabar! O fogo não pode apagar!
M- Já vem prevenido!
I- Já vem prevenido. Quando você vem..., você já se preve quase um mês antes de arrancar
a mandioca.
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P- Vou tirar a foto ali do juazeiro!...
M- Lá era o lugar da galera!
P- Quando o almoço estava pronto..., ia todo mundo pra debaixo do juazeiro!?
M- Prá debaixo do juazeiro!
I- Pra almoçar lá! Tomava o café de manhã..., o almoço..., inté a janta de noite esperar.
P- Era um momento agradável! Ou era um momento chato...
M- Não fia!!! Nós aqui..., na hora disso aí ói!... Era tudo na boemia! (risos)
P- Então era um momento, não só de trabalho..., mas de alegria também!
M- De alegria também! A famílai tudo unida, graças a Deus! Então era uma família
sossegada aqui..
P- Tinha alguém que cantava?
M- Cantava... Dançava!... Tirava a roda..., e dançava! (risos)
P- Iam passando o tempo...
M- Nós era nesse jeito! (risos)
P- Aquise fazia...
I- Ai colocava as panelas...
M- Aí era um girau que a getne fazia... Para botar as coisas em riba.
P- Então esse juazeiro se falasse, contava muita história!
M- Se ele falasse..., o juazeiro..., ele nem podia conversar! (risos)... Foi começado nesse
imbuzeiro..., ói! A casa da farinha foi começado nesse imbuzeiro... Aí o imbuzeiro se
acabou... Nasceu esse juazeiro..., aí se mudemos aqui pro juazeiro. Esse imbuzeiro aí...,
era um imbuzeiro muito querido... Mas se cabou.., e mudemos pro juazeiro.
P- Mas o umbuzeiro está vivo! Ele é mais velho do que o juazeiro!
M- É..., mais velho do que o juazeiro.
P- Tiravam samba de roda...
M- Dançava!... Minha fia... Eu tinha uma cunhada!... Era cumadre Tomires... (risos)... Os
meninos quuando fazia farinha aqui ói... O véio Zé Chico ele matava um porco..., que não
tinha tamanho..., né! A gente vinha pra cá...., quando chegava aqui nós ia pra casa de
farinha... Era aqui..., no imbuzeiro..., aí os meninos faziam uma disposição...., aí minha
cunhada pegava os menino..., e nós dançava tudo...
P- E as crianças também?
M- Tudo!... Era tudo junto mia fia!... (fala com lágrimas nos olhos!)
P- Sente saudades daquele tempo!?
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M- Pense!...Quando eu penso naquele tempo que a gente vivia... Eu penso assim... Tinha
as pessoas da gente!... Minha cunhada! Boa demais! (chora!) A getne pensa assim... Deus
constrói tudo...
P- Quando fica a saudade..., é por que a coisa foi bom...
M- Aqui começou bom... Não tinha lugar melhor do que esse lugar aqui! Aí se acabou
tudo... A gente tá aqui no meio do ruim..., né?
P- Vieram outras pessoas... Vieram os netos... Os netos casaram...
M- Entra muita gente que não presta... Quer valer... Quer se amostrar!... Acaba que o
lugar vai indo..., vai diminuindo... Aqui era bom!...., minha fia!
P- Ali era um poço?
M- Ali é um poço que inventaram alí... Inventaram aquele..., não prestou... Aí mudaram
pra esse aquii..., olhe...!
P- E ele funciona? Tira água?
M- Nenhum!!!
P- E por que furaram? Porcurando água?
M- Procurando água. E meu marido dizia que não tinha água aqui!..., em canto nenhum!
Cavaram não sei quantos metros... Meu marido falou que não tiha água! mas meu
cunhado..., abestaiado..., soltou a terra ái... Esbagaça com a terra dele..., e deu em nada!
P- E aí, é platação de que?
M- De feijão..., milho... Ele planta.
P- Não quero que a senhora fique triste por causa das lembranças!
M- Mas a gente lembra mesmo! A casa de meu sogro era alí, naquela capelinha.
P- Como era o nome dele?
M- Zé de Chico.
P- Foi o priemiro oorador daqui?
M- Foi o primeiro morador daqui, foi ele.
P- Mas, aquela capelnha foi depois que ele morreu?
M- Foi. Por que ele faleceu..., os meninos fizeram uma capelinha...
P- E aca sa?
M- A casa era ali..., ói!
I- A casa derrubaram, e fizeram a casinha para botar os santos deles que eles tinham
dentro de casa. As imagens botaram ali dentro.
P- A família vai lá limpar?

529

I- Alimpa.
M- De uns tempos prá cá ela tá lascando...
P- estou vendo!
M- Tem que renovar de novo. Se não..., com o tempo, vai cair!
P- Gostei muito de conhecer a casa da farinha e as histórias! E saber que na realidade
eram as mulheres faziam com que o negócio ficasse bom!
M- Era! (risos) A novela aqui era boa! (risos) Tinha uns cunhados... os cunhados da gente
era tudo irmão..., a gente era tudo irmão! Tudo junto..., era muita gente..., a família era
grande...
P- A senhora calcula que ficavam aqui reunidas quantas pessoas?
M- Ah!... agora..., deaixo do juazeiro, só a véia, cuidando das panelas...E nós... cuidando
da mandioca.
P- A velha que a senhora fala, era quem?
M- Minha sogra.
I- A finada Alice. Que é a mulher do Francisco.
P- Era ela que cuidava de todo mundo! Que cuidava da alimentação de todo mundo!
M- Era. Ela cuidava de todo mundo.
P- Quem morreu primeiro? Ele, o velho Zé Chico, ou ela, a mulher dele?
M- Foi ele. Ele morreu primeiro.
P- Aí ela continuou morando aqui.
I- Continuou, na casinha dela.
M- Aí quando chegou tempo dela...
P- Morreram velhinos?
M- Morreu. Tudo velhinho. Todos dois. Graças a Deus.
P- D. Alice também participava das danças?
M- Participava de tudo! Ela era da galera também! (risos) Ela gostava! a famílaitudo
unido!
P- A senhora lembra de alguma música que vocês cantavam?
M- Não. Aí a música... (risos)
P- Era tirada na hora? Como era?
M- Tinha uns meninos... Uns cunhados meus que são quente..., né? Eles tinha uns batuque
quente..., aí quando tirava..., nós acompanhava tudo...! (risos)
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P- Essas cantorias, dessa época, o pessoal ainda canta?
M- Acabou, mia fia!
I- Acho que só os filhos dele (Zé Chico)..., Tiico..., Tiete...
M- Tiete é broco! (risos)
P- Aqui não tem o samba de coco?
M- tem.
P- Então devia pegar Tiiica...
I- Ele faz parte também...
M- Ele parte pro samba de coco..., ele é macho mia fia! Ele faz parte. Tiica alembra!Ele
quando chegava já era batendo... Nós ouvindo o batuque..., começava a dançar! No final
do dia estava todo mundo sossegado!
P- Vida boa, D. Margarida!
M- Era uma vida boa... Sossegada... Nó tinha uma vida boa demais..., que Jesus deu a
nós!
P- E na época tinha muita seca por aqui? Tinha o período de seca..., o período de chuva...?
M- Na safra da gente... Dessa época da gente... Não era assim como está de uns dias prá
não!... Nesse tempo da gente não era tão seco. Tinha inverno todo ano certo.
P- O inverno era quando? No períodod de S. João tava inverno?
M- No período de S. João a gente já tinha milho maduro... E outros não tinha... Agora de
uns tempo pra cá... A chuva é assim... Um dia vem... Outro dia não vem...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CASA DA FARINHA ATUAL_ENTREVISTA
Mulher entrevistada: Rejane (filha de seu Fernando da mercearia)
Data: 18/01/2016
Hora: 11:02hs
Tempo: 18'30"
Pesquisadora (P) - Como é feito a farinha de mandioca aqui?
Resposta (R) - A mandioca é raspada pelas mulheres. A mandioca raspada, as mulheres
põem em caçuás (cestos de cipós), e os homens o cesto e colocam a mandioca ralada no
ralador de mandioca. Aí jogam dentro do ralador. Depois dela moída, a massa é colocada
em um cocho (tronco de madeira cavado como uma canoa). Em seguida, levam para a
prensa. A prensa tem várias tábuas divisórias. Então os homens vão colocando uma
camada da massa de mandioca, e uma tábua por cima..., uma camada de massa, e uma
tábua por cima. No final eles colocam uma prensa em forma de parafuso, encaixa na
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última tábua, e vai apertando, espremendo a massa, até a massa ficar bem sequinha.
Quando termina esse processo, eles retiram a massa, e colocam de novo no moedor. A
farinha sai grossa, e eles jogam em um cocho, e depois jogam no forno para assar a
farinha.
P- O forno é elétrico?
R- O forno é a lenha e a energia. São 3 fornos. Usa a lenha aquecer o tacho (gratos
grandes) para assar a farinha, e a energia para mexer as pás, que vão misturar a farinha.
P- Normalmente dá para encher os 3 fornos?
R- Uma prensa dá para os 5 tachos. Como o forno tem 3tachos, vai ficar o restante da
massa para mais 2 tachos. Antes de acabar de assar a farinha que está no tacho, já vai
prensando mais mandioca, para ir colocando nos tachos, para não parar. Quando a farinha
tá pronta, assada, eles retiram, colocam em um cocho, e eles vão peneirar. A farinha saída
do forno ainda tem um carocinhos, aí eles peneiram, mas ainda ficam uns carocinhos.
Então eles pegam a farinha com carocinhos , e botam no moinho. É o último processo.
Pegam os carocinhos, moem e ao sair do moinho, a farinha é ensacada. Aí está pronta a
farinha.
P- Qual o mês em que a farinha é produzida aqui?
R- A gene começa a fazer no Mês de agosto..., setembro.
P- Passam o mês todo fazendo farinha?
R- Sempre. Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo fica parado. Aí começa
na segunda novamente.
P- E essa farinha, quando está mais fraquinho, quantos sacos de farinha sai por dia?
R- Depende. Tem gente que faz um reboque de mandioca. Tem gente faz 1 daquele cheio,
outros fazem 2, outros fazem só 1/2. Então depende. Quem faz cheio, tem vez que faz 20
a 25 sacos de farinha. Depende se a mandioca render..., se ela não tiver cheia de água...
Tem umas que vem cheia d'água! E aquelas que vem cheias de água, ela não rende.
Aquelas mais sequinhas, rende mais. Depende da mandioca, e depende da quantidade que
a pessoa faz.
Obs. Reboque é um veículo de carga que consta minimamente de chassi, rodas e
superfície de carga. Para obter movimento, se engancha a um veículo automotor
P- A casa da farinha é da comunidade?
R- É da comunidade.
P- Todo mundo tem a mandioca de sua plantação de mandioca?
R- Todo mundo tem sua plantação.
P- Quando a pessoa tira sua plantação, vem aqui e faz sua farinha?
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R- É. Cada um faz a farinha de sua plantação.
P- Pensei que todo mundo trazia sua mandioca, fazia a farinha a depois repartia!
R- Não. Cada um tem a sua, Aí quando é no tempo de fazer, a pessoa fala com o presidente
da Casa da Farinha. Aí vem outro, e diz eu quero fazer farinha. Aí faz tipo uma filinha.
Quem falou primeiro, faz sua farinha primeiro. Vai seguindo a ordem. Um vai atrás do
outro. (risos) Quando um termina, pega sua farinha, e guarda no depósito que tem na casa
da farinha. E cada um guarda sua farinha no depósito.
P- O depósito fica totalmente cheio?
R- Fica. E tem também a renda da Casa da farinha! Tem os gasto da energia. Então cada
pessoa que faz farinha aqui, deixa 20kg de cada 10 sacos, para ajudar na despesa.
P- A pessoa usa a Casa da Farinha para fazer farinha, e paga o uso com farinha?
R- Isso mesmo.
P- A farinha que cada pessoa deixa, soma com a dos outros, depois vende e cobre as
despesas da cada da farinha?
R- Vende e cobre as despesas da casa da farinha. Todos cooperando para ajudar..., por
que tá usando, então também que ajudar nas despesas.
P- Como o pessoal lava a mandioca, depois de ralada?
R- O pessoal utiliza caixa d'água. Eles trazem da casa dele mesmo. Se eu for fazer, trago
a agua para lavar a mandioca raspada. às vezes, depois de raspada, a mandioca fica
bastante suja, então eles lavam para a farinha sair mais branquinha., mais limpinha. Aí
fica mais fácil de vender!
P- Aqui só tira um tipo de farinha?
R- Quem tem esse processo de lavar a mandioca, a farinha sai melhor! Mas na grossura,
é a mesma, por que a peneira é a mesma. Ela sempre sai fininha.
P- Quando vai fazer a farinha, vocês passam o dia todo aqui. Fazem almoço aqui também?
R- Aqui a gente faz a comida. Vem pra cá..., vamos cozinhando..., raspando mandioca...,
fazendo comida... (risos), e tudo, entendeu?
P- E as crianças? Ficam aqui também? Ou vão para a escola?
R- Às vezes criança fica. Mas já foi recomendado que as crianças não fiquem, por que
tem muito maquinário perigoso. Aqui já aconteceu muito acidente. Assim..., eu tenho um
irmão mesmo que perdeu um dedo no ralador! Enganchou a mandioca e ele foi
empurrar..., aí a mandioca desceu de repente..., já era! Perdeu o dedo! O filho de Bião,
perdeu a mão. No moinho. A mandioca enganchou..., ele foi tirar com a mão..., e a
máquina puxou de repente..., aí já era! Perdeu a mão. O adulto tem mais noção do que vai
fazer..., mas um adolescente e uma criança..., não tem! Tem adolescente que ajuda os
pais! Aí os pais dizem: Olha, nisso aqui não mexe!
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P- E esse tanque?
R- Tem água! Sempre tem água! Mas a gente só utiliza quando está trabalhando. Aqui
tem banheiro... Pra mulher e homem... Pra gente utilizar..., por que a gente passa o dia
todo aqui, né?!
P- E a cozinha?
R- A cozinha tem fogão a carvão. Tem a pia para lavar a louça. Tem a caixa lá em cima,
fechadinha, lacradinha. Aqui a gente faz o almoço, e trás uma cadeirinha e come! (risos)
É legal! Eu gosto!..., pra falar a verdade!..., eu gosto! Quando diz assim, ´hoje é o dia de
minha farinhada! Eu gosto! (risos) Aí quando chega na hora..., dá meio dia..., vamos lá
pessoal!..., vamos comer! Depois que come, todo mundo volta pra trás, pra raspar
mandioca de novo, até terminar. Aqui é divertido..., mas também é cansativo!
P- Quando estão ralando a mandioca, vocês costumam fazer cantoria..., cantar..., contar
história?
R- (risos) Às vezes as meninas gostam! Quando está assim..., meio desanimado..., por
que a mandioca é ruim de raspar..., meio dura... (risos) Aí uma diz: Eita muié!..., se anima!
Aí canta..., conta uma história...! Começa a rir..., e anima mais! (risos)
P- Vocês passam quanto tempo raspando mandioca? Uma manhã..., uma tarde...
R- Nós entra as 9h e só sai as 5hs da tarde. Só raspando mandioca.
P- Mas ao mesmo tempo que vcs estão raspando, encheu o cesto..., os homens já estão
trabalhando...
R- Por isso a gente não pode parar. Se a gente parar, eles param. Eles não querem parar!
Quando eles começam, eles querem terminar logo.
P- O trabalho dos homens depende do trabalho das mulheres?
R- A gente faz o possível pra não deixar eles parar, também! Eles dependem do nosso
serviço. Tanto que às vezes quando a mandioca está muito ruim de raspar e eles estão
fazendo o serviço rápido lá!..., às vezes eles deixam lá, e vão ajudar raspar! Pra adiantar...,
para não deixar parar lá!..., e para não faltar massa na prensa!... Às vezes só tem uma
prensa cheia, e eles querem encher a outra, e não tem mandioca pra ralar!... Aí eles vem
e ajuda a raspar para encher a outra prensa também! É assim...
P- Eu venho ver todo o processo quando vocês estiverem fazendo farinha!
R- Venha. Ligue, para saber quando estamos raspando mandioca. Por que assim...
Normalmente o plantio é em novembro... mas com essa falta de chuva... No mes de
novembro não choveu! Aí teve essa falta de plantação. Com certeza vai ter muito pouca
mandioca para fazer farinha! Por que muita gente agora... Teve muitas pessoas que
plantou..., mas outras não achou nem a "manaíba" para plantar! Por que a manaíba que
arrancam a mandioca, eles guardam! Só que...
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P- O que é a manaíba?
R- A manaíba que a gente fala, é como se fosse..., o caule! O caule da mandioca. Eles
pegam o caule, e vai partindo e pedaços pequenos (cerca de 10cm), e cada pedacinho,
eles cavam e plantam. Daí nasce a mandioca. Meu pai procurou e não achou manaíba pra
plantar. Ele está procurando! Aqui é assim..., quem tem passa pro outro! Um passando
pro outro!
P- É o mesmo processo para o aipim?
R- É o mesmo processo.
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APÊNDICE Q

IMAGENS DAS CASAS DE FARINHA DE CIRIQUINHA (MAIS ANTIGA) E
VIRAÇÃO (ATUAL); FÁBRICA DE SEQUILHOS (CIRIQUINHA)
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APÊNDICE R

ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
CONVIVÊNCIA APROPRIADA AO SEMIÁRIDO - ARCAS
“Zé Pequeno”
Data: 03/02/2016
Hora: 8:48hs
Tempo: 79'04"
Pesquisador (P) - Seu nome completo?
Resposta (R) - José dos Santos Neves, conhecido como Zé Pequeno.
P- Sou professora do curso de Ciências Biológicas da UNEB/Campus VIII, e estou
fazendo uma pesquisa para o meu doutorado no Programa da PPGEduC da UNEB, em
Educação e Contemporaneidade. A minha tese está sendo tratada no viés da TR, e o meu
estudo..., eu tenho uma afinidade muito grande nas questões quilombolas, algo que me
encanta no sentido de ir à procura, e me desafia no sentido de poder investigar e levar
para a comunidade de uma forma geral, principalmente comunidade acadêmicacientífica, o que de fato são as comunidades quilombolas que vivem em nossa região, que
é a caatinga. Dentro da Biologia eu trabalho com a Ecologia, e trabalho com a formação
de professores. Em minha tese eu procurei juntar as duas coisas: fazendo o doutorado em
Educação, mas trabalhando com o bioma caatinga, no que diz respeito à vertente
ecológica que eu trabalho, e também a Caatinga é o bioma que eu mais gosto, eu acho
mais interessante, e que infelizmente não é a leitura da maioria das pessoas. E a minha
tese tem um pouco desse desejo implícito, não é a parte mais importante, mas a partir
dela, preparar textos, quem saber até um livro, para publicar, e divulgar o que é a caatinga,
a partir do olhar de mulheres quilombolas, que vivem no bioma caatinga. E ao estar com
as mulheres da minha pesquisa, raras foram as falas dessas mulheres que não
mencionaram do projeto que vocês estão desenvolvendo com elas, que é o quintal
produtivo. Então o que eu gostaria de começar nossa conversa, perguntando: O que é a
ARCAS? Quem é a ARCAS? Qual o objetivo da ARCAS?
R- A ARCAS é a Associação Regional de Convivência Apropriada no Semiárido. É uma
associação criada por agricultores em 1993. Um grupo de agricultores articulados pela
Pastoral Rural de Paulo Afonso, que fez um curso sobre convivência com o semiárido,
em Juazeiro, a instituição parceira nossa, hoje, o IRPAA (Instituto Regional da Pequena
Agropecuária Apropriada), e voltando de lá, o pessoal que ficaram maravilhado lá com o
que viram..., o pessoal já fazia um trabalho de organização..., sempre buscando forma de
melhorar, de contribuir para a qualidade de vida dos agricultores. O pessoal, nesse curso,
aprendeu coisas que encontramos agora maneiras que a gente pode viver bem nessa
região, que até então, e infelizmente ainda existe hoje, mas muito menor do que na época,
a saída, o êxodo rural, a saída de pessoas da região para as grandes cidades. Para São
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Paulo, Brasília, Rio de Janeiro..., locais para onde o pessoal saía bastante. Assuntos como
respeitar o meio ambiente; técnicas de plantio e de criação; relações entre as pessoas, de
gênero..., relações entre homens e a mulheres. E esse grupo de agricultores disse: vamos
criar uma associação para levar esse conhecimento para mais gente. E em 1994, foi criado
a ARCAS, inicialmente como Associação Regional de Convivência Apropriada à Seca,
e depois, com o decorrer dos anos, vimos que o Semiárido ficaria mais completo, por que
a gente precisa conviver bem aqui. Inicialmente, o trabalho da Associação era feito pelos
associados e diretores, de forma voluntária, se marcava uma reunião em uma comunidade,
quem podia da associação, principalmente aqueles que fizeram o curso em Juazeiro, ia
repassar o conhecimento para a comunidade que tinha interesse. E depois, as pessoas que
aprenderam com os que foram a Juazeiro, começavam a fazer isso também (a repassar o
conhecimento). E aí, por conta dessa experiência, a gente conseguiu, pela cooperação
internacional, um recurso com a Fundação Heinrich Böll na Alemanha, articulado pelas
irmãs São José, que tinha irmã Gabrielli (italiana), hoje é Madre Superior da
Congregação, mas retorna aqui uma vez por ano, e contribui bastante. Esse convênio com
a Fundação Heinrich Böll possibilitou a gente otimizar e dar mais fé nesse trabalho que a
instituição já fazia. A gente passou a dar cursos de conservação de solo, para as pessoas
utilizarem o esterco, ao invés de adubo químico; fazer caldas agroecológica, para evitar
a pulverização com agrotóxicos em geral; formas de como conservar a água na terra por
mais tempo; beneficiar recursos de frutas: doces, geleias..., que se perdia bastante na
região; e essa experiência com a Fundação Heinrich Böll que durou 12 anos, de 1995 a
2007, possibilitou a gente captar recursos públicos no Brasil, pra continuar esse trabalho.
A gente conseguiu através do Programa Um Milhão de Cisternas, que a gente é filiado à
ASA - Articulação do Semiárido, é o tipo de parceria que inicialmente era a Diocese que
executava esse programa, através do Programa Um Milhão de cisternas; então a Diocese
decidiu que não seria mais se a unidade gestora microrregional, era o termo usado, e a
ARCAS por ter esse trabalho na região e ser bastante conhecido pelas comunidades,
assumiu. E a partir daí, 2003/2004/2005..., conseguiu outros convênios através do
governo do Estado para construção de cisternas, Tecnologia de Captação de Água,
Barreiros, Cisterna de Produção, e também Assistência Técnica. Em 2008, a gente
conseguiu o primeiro convênio para prestar assistência técnica com recurso público aqui
no estado da Bahia. Essa é a ARCAS, e até hoje a gente não deixou mais..., a gente foi
vencendo chamadas públicas de editais a nível estadual, e nacional através do MDA, NTS
e outras instituições nacionais, e hoje a gente tem uma atuação em 22 municípios da
região, diretamente. Esse é o território que a associação atua. De forma pontual, a gente
já prestou serviços além desses, mas os 22 municípios é que a gente tem maior atuação,
vai desde Chorrochó, Abaré, Uauá, Paripiranga..., esses são os extemos do sul; Glória,
Paulo Afonso..., são os extremos do norte, na maioria das políticas da instituição. A gente
tem desenvolvido esse trabalho, que a gente chama de "Mutirão de Convivência com o
Semiárido", a ASA diz que os projetos nunca são de construção de cisternas, são de
formação e mobilização social para convivência com o semiárido.
P- A cisterna é uma "desculpa" para levar esse projeto!
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R- É um pretexto para levar o projeto, Mas, sempre em nossas ações está a ideia que aqui
o semiárido é uma terra boa pra se viver, é viável. Nós não trabalhamos por oportunidade!
É por opção. A gente acredita que tem como viver bem aqui.
P- A ARCAS já tem 21 anos. E nesse tempo, vocês fazem um acompanhamento mais de
perto. E vocês tem dados mensuráveis de que as políticas que vocês vem desenvolvendo
em todos esses projetos, tem de fato, consolidado as comunidades na região, e com isso
a melhoria da qualidade de vida, a vivência e a convivência com o semiárido?
R- Com certeza. A gente começou a fazer esse trabalho como pioneiros na região. Depois
disso, a própria Pastoral Rural, a qual a ARCAS é originária, fortaleceu também essa
perspectiva de acesso à terra. Surgiram também outras instituições, como a Escola de
Família Agrícola aqui da região de Cícero Dantas, que tem atuado com a educação
contextualizada, com adolescentes de Ensino Fundamental; e esses quando voltam para
as comunidades ou quando fazem um curso superior ou ensino médio, contribuem com a
região. Mas a gente tem observado comunidades que a gente faz trabalho desde o início,
mudanças significativas. Então, essa linha da relação de gênero, meio ambiente, a roça,
criação, e mais recentemente, a pessoa humana no centro dessa política, tem fortalecido
bastante esse trabalho com o semiárido, e tem apresentado mudanças naquilo que é o
objetivo nosso, significativo. Mas, assim...., depois de um tempo desse trabalho, a gente
percebe que a articulação com políticas públicas, com outros entes da sociedade civil, do
poder público, é fundamental, para que esse trabalho nosso dê passos mais largos. Então,
a maioria dos projetos da ARCAS, que, inclusive hoje tem a parceria financeira com o
poder público, a gente depende de uma série de atores municipais, estadual, da sociedade
civil e do poder público, Ultimamente tem representado um grande esforço nosso em
articular esses parceiros nesse caminho da convivência com o semiárido. Já no Estatuto
da ARCAS que fala muito bem da questão do respeito à religião, a raça, etnia, a questão
de comunidades e povos tradicionais, tem tido uma atenção muito importante da gente.
Por uma questão estatutária, e também por que nesse trabalho social, tem lutado para que
o respeito aos povos e comunidades tradicionais façam parte da política de Estado. E
algumas dessas políticas, desses programas, quando a gente consegue vencer o
chamamento público, ele já vem pra que a gente valorize essas populações. Então, de
certa forma é aí que surge a nossa história com Jeremoabo, principalmente que é um dos
municípios da região em destaque em comunidades remanescentes de quilombos.
P- Vocês, além das comunidades quilombolas, quais as outros povos e comunidades
tradicionais que vocês trabalham?
R- Indígenas e Fundo de pasto.
P- O trabalho com as comunidades quilombolas é mais recente?
R- Não. O trabalho é com quilombolas, indígenas e fundo de pasto. Fundo de Pasto, mais
forte em Jeremoabo, as comunidades vizinhas a Canudos, e Avaré; indígenas em Banzaê;
e quilombolas em Jeremoabo. Os últimos projetos, inclusive determinam o percentual de
atendimento a essas comunidades.
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P- Os projetos definem os percentuais para os povos indígenas, e as comunidades
quilombolas e fundo de pasto. O percentual é divido de forma igual? Se for 100%: é
dividido 33% para cada?
R- Infelizmente ainda não! Seria o mínimo de 20%. E quando a gente não consegue, a
gente faz questão de registrar por que a gente não conseguiu.
P- 20% de que?
R- 20% de beneficiário de quilombolas, por exemplo! O mínimo de 20% para indígena,
e 20% para Fundo de Pasto. Aí, Fundo de pasto, é um percentual bem pequeno que a
gente tem de área geográfica e de estabelecimento de famílias, nessa região. Então a
gente, dificilmente consegue alcançar esses 20%. Mas a gente se esforça pra buscar esses
20% né? Aí dentro dos critérios dos projetos, a gente vai procurando adaptar isso.
P- Nessa região vocês atuam com quantas comunidades quilombolas? Você disse que
vocês trabalham com 22 municípios. E, todos eles, em toda essa região, são quantas
comunidades quilombolas? E na região de Jeremoabo?
R- Acredito que umas 20. Não estou falando de comunidades registradas. São
comunidades que se auto intitulam quilombolas, ao todo. Em Jeremoabo, se eu não me
engano, são 13 comunidades.
P- Dessas 13 comunidades, quantas são cadastradas como Comunidades Quilombolas? E
muitas ainda não têm o documento oficial, não é isso?
R- Ainda não. Eles estão em processo. Me parece que comunidade em Jeremoabo são
apenas 2. Assim, núcleo. Só que em cada núcleo, tem algumas comunidades agregadas.
P- Quais são os núcleos?
R- Baixão dos Quelés... Não estou lembrado da outra... Casinhas, é o outro núcleo. A
gente que olha com atenção para essas comunidades tradicionais, a gente observa que o
mínimo de benefício dos projetos que a gente trabalha nessas comunidades, ainda não
represente a forma ideal para essas comunidades, por que são projetos no geral, e que a
gente procura levar para essas comunidades. Mas a gente acredita que deveriam ser
pensados políticas específicas para essas comunidades, que você teria condição de atender
às especificidades dessas comunidades. Por que a gente se sente, ás vezes, a gente se sente
até um pouco constrangido em propor questões do projeto que objetivos específicos,
quando a gente sabe que lá seria uma especificidade que deveria ser trabalhado de acordo
com a comunidade.
P- As políticas públicas do governo, tem um padrão, e este padrão tem que ser adequado
em todas as comunidades. Eles não se preocupam com as especificidades regionais, e
características próprias de cada comunidade.
R- Exato. Então a gente procura..., nossos agentes, técnicos de campo, esses que estão
nessas regiões, ter um olhar diferenciado, para que, mesmo com os critérios, terem
atenção a essas particularidades. Mas nunca é como se fosse um projeto pensado, não é?
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P- Inclusive tem um projeto deles (Comunidade de Siriquinha e Viração), que eu ouvi
muito nas entrevistas, que é um sonho, que é o projeto da fábrica de sequilhos. Elas já
têm um trabalho, mas gostariam de transformar em uma cooperativa, para fabricar
sequilhos! è algo viável? Eles estão sentindo dificuldades... me parece que eles tentaram
um projeto, mas não conseguiram... Vocês têm conhecimento desse projeto?
R- Temos. Na verdade existem muitas iniciativas na comunidade. Viração,
principalmente, é um pessoal muito ativo. Participa bastante. A gente... O pessoal do
estado tem pedido que esses projetos não sejam apenas de uma comunidade. É preciso
que seja um encaminhamento do território. E como a ARCAS faz parte desse espaço de
discussão sobre Território e Cidadania, então a gente tá tentando colocar esses projetos,
que para a gente são prioritários, para que seja também um encaminhamento também do
território. Por que, por enquanto, a gente ainda não conseguiu que..., aí de certa forma
acredito que tem essa influência de ser visto como um projeto de interesse de apenas uma
comunidade.
P- Então teria que outras comunidades fizessem a mesma coisa, para sair um projeto que
contemplasse a região? Mas como, se as comunidades às vezes um distanciamento que
às vezes inviabiliza... Como seria feito isso?
R- Talvez a gente encontre a estratégia para convencer o pessoal do território, também, a
entender que, apesar de representar uma iniciativa da comunidade ali, isso poderá
influenciar outras comunidades, e a partir desse exemplo, e também levar depois para
outros lugares.
P- O território assumir que seria de interesse do território, mas sabendo que vai estar
sendo implantado na comunidade pleiteante, mas sabendo eles que poderia ser um modelo
que poderia ser multiplicado em outras comunidades.
R- Com certeza. A gente tem outros projetos em andamento lá na região (Viração e
Siriquinha). E a gente tem algumas dificuldades em relação a... A gente tem um projeto
de assistência técnica lá; tem o projeto de cisternas de consumo e de produção...
P- As cisternas de produção, são as do quintal produtivo? Essas cisternas precisam ter
quintais... Qual a área que a pessoa precisa ter em sua casa, para ter um quintal produtivo?
R- A gente não tem uma área específica não. A pessoa tem que ter o espaço para a gente
construir a cisterna, e um espaço para o componente produtivo, que é uma linguagem do
projeto. Tem que ter esse espaço, para esse componente. Os canteiros econômicos: é um
canteiro com plástico por baixo que evita a perda de água para o subsolo. Então..., tem a
cobertura, pra no verão, quando o sol é muito quente, as famílias continuarem produzindo.
Tem que ter esse espaço mínimo de colocar a cisterna, e a família produzir alguma coisa.
Muitas famílias criam, próximo a essas áreas de hortaliças, criam aves, galinhas
principalmente..., então tem que ter essa área mínima, para a família utilizar com
qualidade essa água.
P- Essa área mínima é de quanto?
R- 200m2. Seria o mínimo.
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P- A cisterna tem quanto de diâmetro.
R- Tem 6 m de diâmetro. E para construir precisa de uma área maior, por que tem aquela
parte do buraco que é maior do isso, que é a parte que fica entre a parede da cisterna...,
então precisa... Muita gente que não dispõe de terra, fica sem receber, por falta desse
espaço. Quem está em um ambiente mais urbano, fica mais difícil, por falta do espaço. A
gente tem na região também, o projeto de casa de semente. E o pessoal é muito forte no
resgate da semente crioula, eles já fazem isso naturalmente, e a gente está tentando
contribuir com essa discussão.
P- Cida disse que está tentando resgatar 3 sementes que eles estão com dificuldades: o
aipim preto, uma variedade de feijão e de feijão. Eles estão tentando resgatar. Existem
técnicos que fazem esse acompanhamento com eles. O processo de preservação e resgate
das sementes crioulas utilizados, são os mesmos processos que eles veem passando de
geração a geração, ou estão conseguindo conciliar com novos processos?
R- As dificuldades que falei há pouco, está no sentido da assistência técnica. ARCAS faz
a assistência técnica. Mas a assistência técnica que a gente tem no território com recurso
público, a gente não pode dizer que tem sido contínua. Tem 5 anos que a gente trabalha
na região, só que a gente não vem de forma contínua, existem algumas interrupções. O
projeto de assistência técnica, a gente parou as visitas, propriamente, de assistência
técnica, há uns 8 meses, lá. Continuou outras atividades: o projeto da cisterna, da
semente..., que de certa forma que o pessoal faz orientação técnica. Agora no mes de
março, a gente vai estar voltando com projetos, que a gente vai dar continuidade os
processos da cisterna, da produção, dos quintais produtivos, e também dar continuidade
ao debate do resgate das sementes, por que o projeto das sementes, conclui agora em abril.
Então a gente está na perspectiva de continuidade da assistência técnica por 3 anos. Mas
tem alguns meses que não estamos dando assistência.
P- Qual a formação dos técnicos que fazem esse acompanhamento? E qual o vínculo
empregatício deles com a ARCAS? Como é a contratação desses técnicos?
R- São funcionários. Eles trabalham com o regime CRT. O pessoal que vão estar em
campo, a partir de março, vão estar por 3 anos. São Técnicos Agrícolas, que vão estar
com 2, e no máximo 3 comunidades, a acompanhando 80 famílias, cada técnico. Mas nós
temos uma equipe interdisciplinar, coordenada por um engenheiro agrônomo, que é
composta de pessoa da área da pedagogia, assistência social.... Na área de agrária e
sociais, a gente busca currículos que a gente vê que tem formação para atuar nos projetos.
P- Com relação ao aspecto histórico de Viração e Siriquinha com Cícero Dantas..., na
estória oral, que tanto Cida como Natalício buscaram, para tentarem resgatar a história de
Siriquinha e Viração. Me parece que estão relacionados com 3 irmãos chamados
Francisco (I, II e III), e que Cícero Dantas, foi um dos responsáveis de mal tratos aos
negros que viviam na região. ARCAS se preocupe com o contexto histórico das
comunidades tradicionais?
R- Olha, na verdade é de interesse nosso. Mas infelizmente a gente não tem dedicado o
tempo que é necessário para isso. Recentemente recebemos a visita de um rapaz de uma
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comunidade quilombola de Banzaê. Nós temos feito o debate com o pessoal do Estado,
para que dê mis atenção a essas chamadas..., que façam um chamamento público para as
essas comunidades, indígenas, quilombolas, fundo de pasto..., por que aí a gente teria
mais condição de fazer esse resgate. A gente tem feito isso, de certa forma, dentro dos
projetos que não são especiais para comunidades tradicionais, e como tal, é limitado em
relação a esse resgate. Então a gente não pode contribuir tanto com isso. Com a visita
desse rapaz de Banzaê, inclusive ele procurou a mim, e ai eu procurei a direção da
ARCAS e a gente disse que nós vamos... Por que a fala dele é o seguinte: existe uma
articulação, que inclusive a ARCAS faz parte, reivindicando chamamento específico. E
me parece que vai ter um peso, para participar, a aquela instituição que tiver diversas
referências das comunidades quilombolas. Se ARCAS se dispuser a participar, eles
podem ceder essa..., recomendar..., que conta ponto na chamada.
P- Quando você fala de diversas referencias, de quais referencias vc está falando?
R- Atestado de capacidade técnica e interesse pelo assunto. Então a gente decidiu que
vamos olhar as chamadas, e vamos concorrer com muito carinho. Por que é uma situação
de interesse nosso, pra o alcance dos objetivos e princípios da ARCAS, tem tudo a ver. E
aí a gente poderia com certeza contribuir com o resgate da história das várias
comunidades.
P- Seria importante ver como poderia se fazer o resgate histórico de cada comunidade, de
modo a se transformar em algo oficial!
R- Isso. De forma que as comunidades da região que já estão bem evoluídas em termo de
história e reconhecimento, eu não conheço nenhuma que está acessando os direitos
mesmos que eles têm, depois do reconhecimento. Por exemplo: tem o resgate da área...,
da terra, que na maioria das vezes, ainda trabalhando para os fazendeiros, pra a aqueles
senhores de antigamente, e por conta de muita opressão sofrida, eles não têm coragem de
reivindicar isso. Eles querem ser reconhecidos... Aqui mesmo em Cícero Dantas, tem uma
comunidade, Betânia, que é muito ativa, mas quando se fala..., mesmo que nas
entrelinhas..., de acesso a esse direito (direito à terra), eles desestimulam até outras ações
da comunidade... Então tem que trabalhar com cuidado. Por que os senhores ainda são
padrinhos dos filhos..., eles ainda são patrões..., são os senhores ainda. Tem uma pessoa
em Jeremoabo, que acredito conhece mais do que a gente a história. Ele se chama Pedro
Som. Ele já foi secretário de educação em Jeremoabo. Hoje ele exerce uma função de
Agente Territorial da Agricultura. Então é uma próxima as comunidades.
P- Você falou sobre o Estatuto da ARCAS. Seria possível disponibilizar?
R- Vou falar com o Presidente. Mas acho que é possível sim.
P- Especificamente, os projetos que vocês desenvolvem em Viração e Siriquinha são...
R- A cisterna de produção, quintais produtivos; as cisternas de consumo, a gente concluiu
uma etapa; temos assistência técnica; temos a recuperação das sementes crioulas; e
parceria com alguns projetos da comunidade que a gente contribui, como por exemplo o
mel, que a ARCAS assumiu a obrigação de dar assessoria na implantação do mel.
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P- Agora quando eu fui a Viração e Siriquinha, eles estavam no momento das castanhas.
Eles se dedicam a buscarem castanhas para venderem.
R- O quilo chegou a 3,50..., mas agora caiu um pouco.
P- A polpa do caju, está sendo usada mais como forragem, ração para animais. Por que
não fazerem doces? Vocês não tem nenhuma ação em relação ao aproveitamento das
frutas características da região?
R- Nós temos em outras comunidades, mas em Viração e Siriquinha, não.
P- Por que não em Siriquinha e Viração?
R- Na verdade..., a gente chega com o técnico..., e isso chega mais como demanda na
comunidade! Pode ser que tenha faltando ao técnico instigar..., provocar melhor essa
situação. Mas, provavelmente ainda não foi a maior prioridade deles... mas a gente pode
olhar com mais atenção, por que a gente no geral a gente tem esse trabalho... Inclusive,
um dos primeiros trabalhos da ARCAS em relação a convivência com o semiárido, é esse
aproveitamento dos materias disponíveis na propriedade, as frutas por exemplo.
P- eu senti um pouco essa fragilidade. A falta de informação e conhecimento sobre a
importância do aproveitamento das frutas. As comunidades precisam ser estimuladas para
mostrar para elas a importância do aproveitamento das frutas.
R- Nós temos feito com muitas comunidades, inclusive Viração, seminários, cursos,
intercâmbios..., e a gente com frequência boa, intercâmbios... Então a gente pega uma
pessoa, e mostra uma série de experiências alternativas bem sucedidas, inclusive o
beneficiamento de frutas. E a gente espera que eles vejam, analisem, e solicitem. E a gente
prioriza aquelas iniciativa que a comunidade está solicitando, por que tem mais chance
de dar certo, por que é uma solicitação da comunidade. Quando vc provoca, tem chance
de dar certo, naturalmente!..., mas não é aquela prioridade! Então nós temos algumas
experiências que foram iniciadas..., mas que eles não se dedicam, por que não foi iniciada
deles. Nós procuramos estimular, mas respeitando o tempo da comunidade.
P- Qual o olhar da ARCAS, de uma forma geral..., sobre o fato de Viração e Siriquinha
serem comunidades quilombolas, que se auto denominam quilombola, entretanto tem
famílias brancas e negras convivendo. A gente fala branco, por conta da tonalidade da
pele. Também é possível observar que a maioria das famílias brancas, parecem ter uma
condição social melhor do que as famílias negras. Como a ARCAS vê essa situação?
R- Outro elemento que é possível ver também, é a formação, a escolaridade. Que das
brancas possuem melhor formação. A gente não tem projeto específicos para
quilombolas, indígenas... A gente procura privilegiar a questão da renda. As famílias
beneficiadas devem estar no CAD Único, o sistema do Governo Federal. Por, talvez, a
maioria negra, estar dentro desse critério, nessas comunidades, terminam entrando mais
negros, por conta da renda. A gente tem um cuidado..., outro critério que às vezes
acontece, não estou falando especificamente de Viração..., mas a questão da participação.
Em qualquer projeto, em ação da comunidade, a gente faz uma reunião de apresentação,
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e aí as pessoas se declaram interessadas ou aptas aquelas políticas. Mas sempre tem
aqueles fatos que, por um motivo ou outro que as pessoas não vieram... Tem uma situação
bem interessante, que na comunidade, a depender do local que vai acontecer a reunião,
então determinada família não vai, por que tem algumas situações não confortáveis para
a família ir aquele local. Então, mesmo fazendo a apresentação coletiva..., a gente procura
visitar individualmente, aqueles que não foram. É uma coisa que a gente busca respeitar.
P- Vocês percebem alguma situação de preconceito racial dentro de Viração e Siriquinha?
R- Na verdade sempre tem. Às vezes mais evidente..., às vezes mais camuflado..., mas
sempre tem. É claro que tem aquele..., que apesar de ter a tonalidade da pele diferente...,
a família branca é parente da família negra. Essa mistura de cores entre familiares,
aproxima um pouco mais, e essa situação é difícil de se ver..., mas sempre tem. A Betânia,
essa comunidade que eu citei, é muito evidente. também tem famílias negras e brancas...
É um povoado, e tem a rua dos negros e a rua dos brancos. É claro que na rua do branco,
tem alguns negros, e na rua dos negros tem alguns brancos. Eles são amigos,... Entre
aspas..., mas...
P- Viração tem mais brancos, apesar de ter negros. E Siriquinha tem mais negros, apesar
de ter brancos também. O pessoal de Viração acha que o pessoal de Siriquinha são mais
preguiçosos. Eles falam assim.... A gente sai pra trabalhar 5hs da manhã, vai pra roça...
Eles também vão pra roça, mas só vão as 8hs da manhã. É uma forma de dizer que o
pessoal de Viração trabalha mais, são mais ativos que o pessoal de Siriquinha são mais
preguiçosos, são menos ativos.
R- Quando você precisa fazer um mutirão, precisa de ajuda, aí na Siriquinha você tem
com mais facilidade, ou as famílias negras você tem isso mais facilmente..., as famílias
brancas são..., mais naturalmente mais capitalista..., calculam melhor o prejuízo... Mas
no geral é tranquilo de trabalhar, também, na Viração. Agora tem um elemento que no
caso da Viração, na verdade em qualquer comunidade..., o líder mais ativo, termina
facilitando. Não facilitando o trabalho especial para a comunidade. Mas, em busca de
possibilidades. Talvez algumas ações cheguem mais na Viração, por que a Viração fique
mais conhecida, por conta desse contato.
P- Siriquinha e Viração é uma associação só. A líder tem a pele branca, e é uma pessoa
muito motivada. Houve um avanço muito grande nos últimos anos, e a líder é responsável
por isso. Talvez o fato da líder ser branca, faça com que as famílias brancas se envolvam
mais, e acabem participando mais que as famílias negras!
R- Isso.
P- Por exemplo, talvez elas não estejam valorizando o aproveitamento das frutas, por que
estão envolvidas com o sequilho e na confecção de bolos....
R- A gente está bem otimista agora pela duração dos projetos, por que os projetos só
tinham duração de um ano. E um ano era complicado, por que tem um ritual, orientado
pelo financiador, que vc faz o diagnóstico de pesquisa, inicial e final. Então o meio do
processo que é realmente de orientação, de trabalho, é muito curto. Então, inicialmente
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você diagnosticou..., e já tem que avaliar. Não dá tempo de acompanhar o processo. Agora
nós estamos otimistas, por que termos 3 anos, n´so vamos conseguir trabalhar, monitorar,
avaliar..., para poder fazer de forma...
P- Esses projetos são renováveis? Após os 3 anos, é possível renovar o projeto?
R- Hoje a gente tem uma coisa que considera avanço, mas que ainda tem questões que é
preciso melhorar. A forma de contrato de 3 anos, é um avanço. A instituição tem mais
autonomia para desenvolver o processo na comunidade. Deverá ser possível que a gente
possa concorrer novamente a um novo projeto. Mas, a gente acredita também que o nosso
trabalho na comunidade, sempre será de valorização do que já existe na comunidade. O
pessoal da comunidade são os senhores..., são os autores... E o nosso trabalho não é de
criação de dependência! Nosso trabalho é de formação, de contribuir para a auto
suficiência, para que no dia em que a ARCAS sair de lá, eles tenham a tranquilidade de
dar continuidade aos processos. A gente pode dar uma colaboração de forma voluntária,
mesmo sem projetos. Mas, nos 3 anos do projeto, a gente vai procurar prepara-los para
assumir tudo quando não mais estivermos lá.
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Doutoranda: Josilda Batista Lima

Tese

“Representações sociais e saberes de mulheres quilombolas: tessituras
e vida no bioma caatinga”.
CONSTRUÇÃO DAS CATEGORIAS
R1. Ser entrevistada
Categoria 01
RECEPTIVIDADE NO APRENDER E ENSINAR
Exs.
“Eu gostei. Fui sorteada. É uma aprendizagem pra gente... Vou tentar responder suas
perguntas.” (M16, Fev./Mar. 2016)
“Me sinto..., muito bem! Por que a gente tem que ter os conhecimentos. E através de uma
entrevista, você pode repassar, mas também pode ter os conhecimentos.” (M37,
Fev./Mar. 2016)
“Fico muito alegre. Acho que é importante. Por que a gente aprende mais as coisas, né?”
(M40, Fev./Mar. 2016)
R3. Origem de Viração e Siriquinha
Categoria 02
NEGRO E BRANCO FUNDAM A COMUNIDADE
Exs.
“Aqui tudo começou... O povo era tudo pobre, não tinha o que comer... Fazia beiju...,
catava a raiz da mandioca mais grossa..., cavava..., rapava..., espremia..., ralava num
ralo..., espremia num saco..., para fazer o beiju... Acabava pegava o caldo do feijão,
aqueles carocinho..., comia... Um ainda botava um caldo de feijão..., outros botava um
pedaço de beiju e caldo de feijão na boca... E ia vivendo, né!?... Até chegar o tempo!...,
né? Pegava um pintinho..., botava leite de licuri dentro... (risos) Não tem tanto como
antes, por que de uns tempos pra cá não tem um inverno direito... Aí os povo vai, corta
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as "paia" da pindoba... Teve uma seca aí pra trás, que não ficou uma pindoba... Cortava
para dar o gado... Aí só ficava o "olho" da licurizeira... Aí as licurizeira não botam, como
botavam... Mas tinha.... No ano passado não cortaram..., esse ano não cortaram... E em
minha roça eu vi, uma "ruma" de licuri... Uns "cachoa" desse tamanho..., óia!...” (M03,
Fev./Mar. 2016)
“Começou com os mais negros..., aí depois dos negros, foi chegando também os brancos.
Muitos aqui brancos, moram fora, afastado mais! Os brancos chegaram depois... tem
muitos aqui, dos “bendito”, que moravam prá Siriquinha..., quando era mais novo! Aí
desceram pra aqui. A família veio tudo prá aí..., aí misturou!..., os brancos com os negros.
E se dá bem! A gente se dá bem. Os primeiros morador não era negro não! Contam a
história pra gente que em Viração, não era negro não!..., era branco. Aí depois que essa
família de brancos vieram..., aí depois veio os negros. Misturaram tudo! Estão feliz, né!
Estão vivendo bem. (M08, Fev./Mar. 2016)
“A primeira família que veio da África..., que veio para Viração e Siriquinha. Meu pai
era quilombola... Meu vô, que se chamava Chico... Eu sou neta do Chico III. Meu pai é
filho do Chico. Era valente. Guerreiro! meu pai falava pra nós... Como era os escravo...
Os escravo meu pai falava assim... O primeiro escravo foi lá em Jeremoabo... Tem um
lugar que judiava os negro... Botava pra trabalhar a semana... Quando era o final da
semana, dizia: O que você é isso!... Aí dava um coro... Aí ele ia embora... Apanhava...,
sem ganhar nada! Aí hoje em dia nós temos a libertação..., de viver tranquilo nas casa
da gente, no lar da gente. Aqui morando no quilombola. Aqui nós tão rico!... com a graça
de Deus! Nós tem a cisterna de 50 e 2000 litros de água. Outra de 16..., de consumo.
Água não falta, graças a Deus! Aí nós temos.... No meu lar..., aqui atrás..., tem
bananeira..., tenho coentro..., cebolinha..., tudo que nós plantamos... É quintal
produtivo! Não compro essas coisas na feira, cheio de veneno... Aqui eu tenho as casas
dos meus filhos tudo em volta...” (M09, Fev./Mar. 2016)
R4. Coisas boas de Viração e Siriquinha
Categoria 03
O PRAZER SE PRESENTIFICA NA COMUNIDADE
Exs.
“Tem tantas coisas boas aqui... A escola para as crianças estudar..., é pertinho. Eu gosto
de cuidar das minhas coisinhas da roça... tem umas galinhazinha..., atrás da minha casa,
que eu gosto de cuidar... E aqui, eu gosto do lugar, das pessoas, todo mundo é bem
unido... Eu gosto daqui. Mas sobre o lugar pra gente morar, aqui é muito bom!
Sossegado... Aqui é muito gostoso pra morar. Aqui é sossegado aqui. Preocupação com
outra coisa..., não! A gente mesmo..., o que é para comer..., a gente tira tudo da roça! A
gente compra na cidade, muito pouca coisa! A gente sempre tem na roça..., né? Aí não
me preocupo muito não!” (M14, Fev./Mar. 2016)
“Se sinto bem..., né? Por que é um lugar bom..., né? É calmo! Só final de semana…, de
vez em quando..., que tem..., é meio “zuadento”! Mas logo pára! E a gente fica
sossegado, né? Acho bom. Melhor que na cidade! Por que a gente vai pra roça trabalhar
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(risos) Quando eu me vejo doente..., e não posso ir pra roça... Minhas lágrimas é quem
paga! Quando eu me vejo doente..., e não posso ir pra roça... Minhas lágrimas é quem
paga! Das pessoas. Dos amigos, né? Graças a Deus aqui os amigo é tudo bom. A gente...,
em qualquer casa dos vizinho..., você pode entrar... Quem vive aqui na nossa região é
muito melhor. Por que nós não sente muita falta... Nós trabalha..., né? Quem mora na
cidade, se não trabalhar..., quem não achar uma coisa pra conviver..., como é que
“convev”, né? E nós aqui “conveve”, graças a Deus?” (M39, Fev./Mar. 2016)
“Aqui nós temos água encanada. Nós temos energia. Nós temos sossego, não é? ... Temos
uma vida mais sossegada, né? Aí eu gosto, por que..., a gente “veve” do trabalhinho da
roça. Não tem tanto dinheiro, mas..., é como eu vou dizer para você: dinheiro não é tudo
na vida. O que mais vale é o sossego. Eu sou sossegada!... Acostumei a viver com o pouco
que Deus me dá. Eu digo que vivo aqui e sou feliz.” (M41, Fev./Mar. 2016)
R6. Sobre a vida na Caatinga
Categoria 04
FALTA E ENCANTO: AMBIVALÊNCIA QUE SINGULARIZA O SUJEITO.
Exs.
“Eu só fico assim..., quando não está chovendo, né!? Mas quando tá chovendo é uma
maravilha! Por que a gente luta..., a gente batalha muito..., então a gente tem de tudo!
Deus mandando chuva!..., né... então a gente pode trabalhar..., pode em ter suas coisas.
Quando é mais ruim, é quando tá tempo seco. Eu só acho isso aí... O ar dela é
maravilhoso! Eu acho. Não tem poluição. Tudo o que vem é cheiroso. (risos) A única
coisa ruim é quando não tem chuva! Mas, estando chovendo..., é uma maravilha de Deus!
(M15, Fev./Mar. 2016)
“Me sinto muito bem... A gente “veve” com muito sacrifício... Mas, ajuntando uma coisa
aqui..., outra ali... dá pra ir vivendo... E é muito bom! Primeiro de tudo é onde está a
família. E o lugar é tranquilo, sossego. É muito difícil para viver, mas a gente nasce ali
e acostuma. Não é ruim não. É como digo... Aquele aperto, quando você não tem o
salário, você fica com medo de passar fome. Mas a gente vai conseguindo um pouquinho
aqui..., um pouquinho ali..., aí dá para ir levando. É diferente. A gente se sente mais... A
gente se sente mais à vontade..., mais livre. Conheço algumas plantas da caatinga.
Assim... Alguns. Não conheço todos. Tem erva cidreira. Tem um pau chamado
“Turquia”... A gente faz pra banho..., faz o chá pra dor de cabeça... Tem outros... Minha
mãe me ensinou. Quando ela fazia chá, dizia pra que servia. Eu gosto de algumas frutas
da caatinga... De mamão, manga, caju... Fazer um suco, é muito bom! Umbu..., em
fevereiro...” (M11, Fev./Mar. 2016)
“Representa coisas boas. Aqui..., falar a verdade, aqui é bom! Por que a caatinga, para
nós..., sempre que você precisa de alguma coisa, tem aqui. Se precisa de remédio de pau,
tem tudo aqui na caatinga. Tem vários tipos de remédio de pau..., então é bom! Prá falar
a verdade, é bom! É muito bom aqui, por que vários lugar é diferente. Aqui você pode
plantar... Você planta..., você colhe... sem ter remédio nenhum! Desde que eu nasci...,
sabe!? A criançada jogada na caatinga..., toda rasgada dos ganhos..., dos pau... (risos)
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Então, é bom aqui! Para falar a verdade, é bom. A caatinga tem coisas boas: tem lenha,
tem remédio, tem várias fruta... Então o que eu acho é isso, tem coisas boas. A caatinga
ensina a pessoa a ser..., a aprender as coisas, né? Aprender..., tipo..., o que presta para
a saúde. O povo da cidade, muitos não sabem os remédios da caatinga, né? E aqui as
pessoas sabem vários remédios. Eu mesmo sei um pouco. Mas as pessoas mais velhas, é
quem sabem mais.” (M36, Fev./Mar. 2016)
R7. Modo de pensar das pessoas da comunidade é diferente das pessoas da cidade
Categoria 05
PENSAR NO OUTRO FAZ A DIFERENÇA
Exs.
“Tem um pouquinho de diferença, viu? Na cidade grande mesmo, as pessoas..., cada
uma é por si! Acho que seja assim... Pelo que a gente vai..., que volta..., a gente percebe!
Que as pessoas... Acho que se alguém precisar de um vizinho..., acho que chega não,
sabe? Eu acho assim, sabe? E aqui não! Se tem um doente aqui, todo mundo vai lá, para
ver se precisa de alguma coisa... A gente faz até na casa! varrer..., limpar... procura fazer
um chá..., uma comida... Aqui a gente procura ajudar sempre um ao outro. É diferente
na cidade. Na cidade não.. Na cidade grande, acho que ninguém ajuda ninguém não...
Por que você vê... um passa..., o outro passa... Ninguém liga pra ninguém, né? E aqui
não..., a gente tá sempre visitando, né!? Se tem um doente ali... Eta mulher, você já foi
visitar aquele que tá doente lá? Eta! Ainda não fui não? Você vai? Vou lá hoje.... Sempre
a gente tá conversando...” (M14, Fev./Mar. 2016)
“É diferente por que o pessoal da cidade não “ajuntora” muito as pessoas né? E aqui,
se a pessoa tiver necessidade, “ajuntora” muito as pessoas. Na cidade não é assim! Na
cidade você tem que ter o seu dinheiro. Se você não tiver seu dinheiro, ninguém dá nada
para você. E aqui não é assim. Aqui as pessoas gostam de ajudar uns aos outros.” (M15,
Fev./Mar. 2016)
“Em muitas cosas... O jeito de tratar as pessoas..., né? Lá..., ninguém e de ninguém...,
né? Cada qual..., cada qual... Só os da família..., né? Quando a gente trabalha..., quando
amanhece o dia, cada qual pro seu emprego... E aqui as pessoas se preocupa... Quando
a gente tá doente, não pára gente na casa da gente... Sempre vai visitar... Sempre
pergunta como está...” M48, Fev./Mar. 2016)
R8. Sobre o que tem de ruim em Viração e Siriquinha
Categoria 06
SAÚDE E TRABALHO: SONHOS ESPERADOS
Exs.
“... o que é meio devagar, é por que a gente não tem assim..., um trabalho certo, né? Por
que a gente sempre depende sempre da roça. No tempo que Deus ajuda, e que dá, a gente
tira um pouquinho e vende. Mas quando não dá..., a gente não pode vender! Aí se a gente
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tivesse um ganho particular, nós ficava melhor prá gente, “n’era”?” M08, Fev./Mar.
2016)
“Não sei nem dizer... o que eu não gosto daqui, sabe? O que a gente sente falta, ás
vezes..., muito..., muito..., muito...!, é de sobre assim... Problema da pessoa doente! Aqui
os médico é muito difícil!... Aqui a gente tem que se cuidar muito com as plantas! Fazer
chá... Por que médico aqui é difícil! A cada 15 dias vem uma médica pra aí..., mas nem
sempre atende todo mundo! muita gente vai..., e nem pega vaga... E médico aqui é
longe..., né?” (M14, Fev./Mar. 2016)
“O que eu menos gosto daqui é a falta do trabalho. Um servicinho..., assim... Acho que
melhorava... Assim... a gente gosta de trabalhar..., a gente gosta de trabalhar para
conseguir aquilo que a gente não tem... Tipo assim..., tipo um estudo... Se eu tivesse
paciência..., prá mim estudar..., pra mim chegar onde eu queria..., mas com fé em Deus
eu chego lá! Pra a gente estudar..., para conseguir ter o quea gente não consegue... Por
que hoje, se você não fizer o 1º grau completo você não arruma um serviço bom. Ano
passado eu estudei aceleração..., 7ª e 8ª... Aí eu fui para São Paulo..., quando eu retornei
já tinha começado a 2ª unidade das provas... Aí eu disse..., não vou continuar não..., fazer
prova sozinha... Ela (professora) disse: venha Nete..., mulher..., estudar... Eu disse: Oh!...
professora... Vou não!... Eu peguei desisti. Agora esse ano, ela disse, Nete vamos
continuar? Ah!..., eu não sei não..., depende!” (M44, Fev./Mar. 2016)
R9. Cotidiano pessoal
Categoria 07
CUIDAR DA CASA E ROÇAR: ATOS COTIDIANOS
Exs.
“Tenho tudo o que preciso. Eu tenho minha casa. Tenho minha geladeira, meu fogão...
Não tenho televisão, não! Não tenho rádio, não!... Eu tenho vontade de ter... (risos) Uma
televisão dessas novas... (risos) Costumo ir para a roça. Vou de manhã..., e lá pra 4 horas
to de volta. Levanto..., faço meu café... Vou na roça. Venho meio dia, Chego meio dia vou
cuidar da comida..., depois vou cuidar da casa... E assim vai passando o tempo. Vou todo
dia pra roça. Meu marido é doente... Quebrou um braço! (risos) Tinha um jegue, ele
botou pra o jegue beber na roça mesmo..., o jegue subiu assim a calçada com os balde
“emrriba”..., ele foi dar com a mão para o jegue sair da calçada com os balde..., e bateu
a munheca no duro do jegue aqui (no osso da cara do jegue)..., aí quebrou uma "cana"...”
(M03, Fev./Mar. 2016)
“Eu me levanto..., cuido da minha casa; cuido das minhas galinhas; às vezes eu vou na
roça pegar castanha mais os meus filhos... Eu ajudo eles..., por que depois que eu me
aposentei, para falar a verdade eu não trabalho mais na roça..., mas eu vou para ajudar
meus filhos! Se eu tiver sã eu vou, né? Vou buscar minha lenhinha..., água não que nós
temos aqui dentro de casa! Aí eu vivo nessa vida! Sempre lidando... Peço a Deus que me
dê minha saúde para mim cuidar das minhas coisinhas!” (M41, Fev./Mar. 2016)
“Gosto de fazer o que é da roça! A gente na roça, se não trabalhar..., que goste que não
goste..., tem que trabalhar! Tem que ir. Quando eu acordo..., primeiramente vou fazer o
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cafezinho..., o chazinho..., para poder tomar... né? Depois eu rego as plantas... Por que
eu planto coentro. Aí depois vou fazer as coisas..., o que tiver de roça, pra fazer... Acordo
cedo! Às vezes não é 6h ainda e já estou acordada... Às vezes acordo “apuço”! (risos)
Vontade de ficar mais um pouquinho..., mas tenho que levantar... Mesmo assim..., na
roça. Depois da roça, vou cuidar da casa. Como agora..., eu to aqui..., mas deixei lá tudo
para fazer... Graças a deus que choveu a noite..., não preciso regar as plantas. O almoço
eu já deixei pronto.” (M48, Fev./Mar. 2016)
R10. De onde vem o alimento da família
Categoria 08
COMIDA SEM VENENO SOBRE A MESA
Exs.
“Nós planta mandioca, para fazer farinha! E aipim, para cozinhar e fazer bolo. Tenho
uma menina que faz um bolo de macaxeira, ótimo. Planta feijão e milho. Tenho um
terreno que já tem milho desse tamanho... Agente come, faz cuscuz... Dá as galinhas...
faz o mungunzá. O feijão agente coloca nos vasos. Tem feijão de corda! A gente faz feijão
tropeiro. Milho, bananeira, coentro, cebolinha, pimentinha, alface, couve... O alface
ainda tá pequeno... Os couve tá maior! Eu tiro, vou vender na feira... Quando chega lá.
antes de 9h já terminou... O povo conhece o cheiro de longe! Eu vou vender no Sítio do
Quinto!
Eu só compro no mercado... arroz, açúcar... essas coisinhas assim..., e o óleo! Quando
eu quero alguma coisa, mando meus filhos... Vá buscar coentro!!!... Todos os meus filhos
têm um lugar para plantar... O meu quintal é dividido com meus filhos... Agora minhas
terras é afastado... Os meninos se quiser trabalhar na roça, mais nós..., vai! Quem não
quiser..., fica aí no quintalzinho deles.” (M09, Fev./Mar. 2016)
“Tenho o quintal produtivo! Planto coentro, alface; planto cebolinha, planto cenoura...
Por que agora o tempo...., o verão foi puxado!..., por enquanto só tenho coentro e alface.
Mas, em casa tem pé de laranja, pé de manga, acerola, siriguela, pé de pitanga..., tem de
tudo. Tenho carambola, jabuticaba... A alimentação da família é tudo do nosso quintal
mesmo. As verduras e do quintal. É. Tenho porco e galinha. É só para alimentação
mesmo. O porco a gente cria para vender. Não tem como você comer uma porca de 4
arroba. A minha porca já tem 4 arroba! Tá enorme. Aí a gente cria para vender. Agora,
galinha, só para alimentação mesmo.” (M36, Fev./Mar. 2016)
“Nós não plantamos mais nada, aqui na região, com agrotóxico. E a semente..., até a
semente, nós já temos a semente crioula. Sementes que, há mais de 30 anos nossos pais
plantavam, nós estamos conservando. Aqui, a Associação de Viração e Siriquinha foi
beneficiada com um banco de semente, aonde a gente vai tentar, essas sementes crioulas
não só para aqui, para nossa comunidade, como para outras comunidades também. E
resgatar algumas sementes que foram perdidas.
Nós perdemos a semente do feijão-sete-semanas, nós não temos. O milho-alho, que nós
também perdemos essa semente..., nós estamos tentando resgatar. E também o aipimpreto, que é um aipim..., muitas pessoas chamam de macaxeira, nós chamamos de aipim.
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O aipim-preto faz muito bem para as pessoas que tem problema de asma, o aipim-preto
ele também faz muito bem para quem tem problema do coração, ele melhora muito.
O projeto Quintal produtivo foi implantado pelo Projeto Mata Branca. Foi implantado
com 10 famílias. Tinha que ser no quintal da casa. Muitas pessoas aqui em Viração, não
tem espaço. E aí ficou sem receber a cisterna. Por isso uns tem, e outros não tem, por
que o espaço do quintal não dava. E os projetos de Mata Branca e da Arca tem que ser
no quintal da casa. É por isso que chama de quintal produtivo. É quintal, por que só pode
ter essas cisternas no quintal.
E aí..., essas famílias que foram beneficiadas..., como é que funciona: planta para o
consumo humano, também para as feiras livres, e também ajuda o vizinho quando não
tem. Fazem essa troca... Quando o outro não tem..., aí faz uma doação. E aí nós esse
tempo agora nós tava com poucos canteiros, por causa da água que tava pouca. Mas,
agora tá chovendo, daqui a alguns dias, todo mundo tá com seus quintal aí plantado de
um tudo. E também quem tem essa cisterna de produção, desde 2012, já vende pro PNAI,
para a merenda escolar.
Produzem alface, coentro, cebola, alho... A produção tem melhorado..., tem ajudado
muito as famílias na renda e na alimentação.
A base da alimentação é feijão..., não planta mais com veneno, com agrotóxico;
mandioca, que é a farinha..., a tapioca para fazer o beiju, também não; o milho, também;
e as verduras que a gente comia com veneno, não comemos mais. Depois dos quintais
produtivos..., o tomate..., o pimentão... Nós tivemos uma formação que diz que o pimentão
tem muito agrotóxico..., e o que mais tem é a batatinha. A mídia bota o pimentão, por
que o mercado grande quase não anda comprando quase nada de pimentão. Ai coloca
que o pimentão tem..., mas a batatinha tem mais que o pimentão!
Nós não produz batatinha. Por que nós não temos a semente crioula, e aí é chamada a
semente transgênica. Batata doce, nós produz.
No mercado compramos Arroz, macarrão..., que também não é bom..., mas compra! Mas
o que é produzido aqui é orgânico.
Todos produzem. E as nossas terras, a maioria são poucas, por que os fazendeiros
tomaram as terras. Tem muito fazendeiro aqui que tomaram as terras. Mas o nosso
objetivo, aqui na comunidade, é receber a certificação quilombola, para dar entrada no
territorial, para retomar essas terras. Foi umas terras tomadas.” (M37, Fev./Mar. 2016)
R11. Educação dos filhos
Categoria 09
ESTUDO PROMETE UM FUTURO PROMISSOR
Exs.
“A menina, faz um ano que nós pagamos faculdade... Para fazer um concurso..., e não
faz! Aí está as meninas formadas..., e aí sentada dentro de casa! Fizeram magistério... E
a outra já tem 1 ano de faculdade. E a outra está esperando uma trabalhar para ela
pagar ela mesmo, e eu pagar da outra. Por que a gente não pode, né? A gente não tem
para pagar a faculdade de 2! Bom seria também, que o governo não quebra a cabeça
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com os meus filhos... Eles não jogam..., eles não bebem..., eles não roubam..., eles não
mata..., eles não fuma... São 10 filhos que o governo não tem preocupação. Não tenho
preocupação com esses filho! Só na escola que eu mando... Aquele que gosta, vai! Aquele
que não quer, eu também não vou matar de cacete, para estudar, não! Se eu pudesse
pagava faculdade de meus filhos todos... A caçula está estudando na Escola Agrícola!”
(M09, Fev./Mar. 2016)
“Estudam. A mais velha estuda em uma escola na Cirica. Ela está no 7º ano. Vai para o
8º ano agora. Mas..., a pessoa que tem estudo, mais na frente..., pode conseguir alguma
coisa com quem tem estudo, né? A pessoa que não tem estudo... A minha vida é só horta...
Esse povo novo, quando tiver formado, vão caçar emprego fora!” (M36, Fev./Mar. 2016)
“O mais preocupa é a saúde e a educação. A universidade para os jovens que estão
terminando... Por que nós temos a escola... Vai até o 5º ano. Depois vai aqui para outra
comunidade, até o 9º ano. E depois tem que ir para Jeremoabo ou Novo Triunfo para o
Ensino Médio. Termina o Ensino Médio..., aí só Paulo Afonso. Aí onde começa muitos
problemas..., muitos não têm condições...” (M37, Fev./Mar. 2016)
R12. Cuidados com a saúde
Categoria 10
REMÉDIO DE PAU: CRENÇA DO SABER TRADICIONAL
Exs.
“To com 63 anos, graças a Deus! Eu nunca tomei um soro... Nunca andei no hospital.
Eu faço exame por quero! A médica pede, né? A gente faz chá... Bota capim santo, bota
cidreira, bota hortelã miúdo, hortelã graúdo... Tudo do quintal da minha casa. Faço um
chazinho, ali boto na garrafa... Sou curada assim. Não tenho nada! Uso o chá por usar!
Uso por querer..., por querer usar. mas não sinto nada! Até hoje, né?” (M03, Fev./Mar.
2016)
“Eu prefiro remédio de planta. Quando eu não sei, eu procuro... Artenísia mesmo..., é
boa de planta! Muita gente aqui! tem muitas coisas que a gente usa! Agora mesmo..., um
dia desses..., me deu uma infecção..., e meu marido me trouxe um monte de plantas! Fiz
uns banhos..., comprei uma ducha..., usei nove dias! Melhorei muito! Babatenã...,
aroeira..., muitas coisas! Muitos pau! Eu gosto de remédio caseiro. Não sou chegada a
remédio de farmácia. Só quando não tem jeito! Tem uma tinha minha, que eu peço para
fazer um lambedor..., um xaropinho pra gripe... Faço primeiro o remédio caseiro! Só
depois que não dá certo, é que levo para o hospital. Graças a Deus meus filhos..., já dei
um antibiótico..., mas ficar internado, nunca ficou! Uso remédio caseiro..., pego nas
vizinhas...!” (M07, Fev./Mar. 2016)
“A saúde da família é assim: se tiver com gripe, tem remédio de pau, tem “artelão”, e
faz um xarope. A gente mesmo..., mulher mesmo..., precisa de casca de pau para fazer
remédio... E é assim..., a saúde é assim. Com minha mãe. Eu sei um monte de casca de
pau..., que ela ensinou. Tem remédio de farmácia que é bom. A gente não fica sem o
remédio de farmácia. Não fica sem ir no posto, e sem o médico! Mas, o fundamental é ter
os remédio de pau, também. Não pode faltar, ne? O posto aqui só atende dia de terça-
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feira, de quinze em quinze. Aí, quando tem algum problema de saúde, tem que ir logo
para o hospital. Se for coisa pouca..., como a gente tá falando, aí toma remédio de pau.”
(M36, Fev./Mar. 2016)
R13. Morar na caatinga
Categoria 11
VIDA NA CAATINGA: DILEMA ENTRE SER LIVRE E A DOR DA FALTA
“Na cidade podia ser melhor por uma coisa..., e por outra não. A preocupação seria
mais. E aqui a gente..., o pouco que a gente arruma..., dá pra ir vivendo. Apertadinho,
mas dá. Na cidade acho que a violência, mais. O trabalho que a gente fosse, teria que ter
a casa própria, por que viver de aluguel é difícil. Não acho que na cidade é melhor. Por
que não tem o sossego que a gente tem. Eles “vevem” bem..., tem tudo do bom..., mas
não tem... É assim... Alimento, roupa... “Veve” mais no... Como é que eu posso dizer?...
Tem mais mordomia... Aqui a gente “veve” no apertado, nós “veve” mais simples..., mas
“veve” mais à vontade. Minha casa tem tudo. Tem geladeira, televisão,... Tem tudo mas
é assim... Minhas coisas é tudo no sacrifício... Passei quase 3 anos trabalhando em São
Paulo para poder comprar a casa..., arrumar a casa..., por que daqui não conseguiu não.
Aqui mesmo só trabalhando para a parte de comer. A gente saiu..., passou um tempo
fora... Mas como lá fora, tem o dinheiro mas é mais difícil para viver... A gente preferiu
vim embora. Se faltar emprego na cidade... Aí é onde tá... Como agora em São Paulo,
está quase tudo desempregado. E aqui a gente aqui não tem essa preocupação.” (M11,
Fev./Mar. 2016)
“Entende... Por que a mulher do campo tem mais saúde. É uma vida mais sofrida! Mas
tem mais saúde. E é uma diferença muito grande da cidade grande para o campo. Por
que lá tudo o que você tem, tem que ser no dinheiro. E aqui a gente tem a nossa roça. O
fato de que as mulheres vão buscar lenha na cabeça, para cozinhar em seu fogão de
lenha. Hoje nós temos um poço artesiano... Mas antes, tinha que buscar água nos baldes,
pote, na cabeça... Carregava muito peso! Então, eu considero que a partir de agora, as
mulheres desse semiárido, vão viver mais! Por que já teve muitos avanços.” (M37,
Fev./Mar. 2016)
“Pra mim é muito bom, por que de tudo aqui não depende de quase nada. De tudo que a
gente quer..., a caatinga aqui a gente tem. Tudo que a gente quer..., aqui a gente
consegue. Alimentos para consumir..., tipo caju, "imbu"... Tudo que na cidade a gente
compra, aqui a gente tem de graça. Aqui a gente tem muitas coisas. Gosto das frutas...,
que aqui tem muita. Tem bastante remédio pra medicina. Aqui tem muita alegria. Quando
a gente vai assim..., pra roça, a gente se diverte. Gosto dos animais..., a gente sai..., e na
caatinga a gente vê..., "olha que bichinho bonitinho"!..., todos o que a gente vê, a gente
fica em pé..., diante..., depois vai embora... Aqui na caatinga agente tem muitas coisas
bonitas! Apesar que a gente não conhece de tudo... Só aqui por perto..., por onde a gente
anda..., mais próximo. Quando a gente pra algum lugar..., tipo aqui pra cima..., pro lado
do Raso da Catarina..., aqui pra dentro..., tem as araras ali..., tem muito lugar bonito...
Não é todos pé de..., que a gente vê que a gente diz... pode comer isso... Ói!..., pode comer
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isso..., a fruta da caatinga! Aí a gente pega conhecimento... Eu gosto de muita coisa aqui
da caatinga.” (M44, Fev./Mar. 2016)
R14. O que as pessoas de fora pensam sobre comunidades quilombolas
Categoria 12
QUILOMBOLA NA CAATINGA: MISÉRIA E TRISTEZA.
Exs.
“Eu penso assim... Acho que eles não dão muito valor a nós da roça, não! Eles se acham
mais..., acima de quem é da roça! Outro dia eu passei... Olha ali mora no sítio... Fala
assim... Mora lá no sítio, na roça! É da roça! Aí ele acha que é melhor que da roça!
Sendo que eles não sabe que nós que mora na roça..., eu acho que o ar..., o ambiente que
a gente convive, é muito melhor..., é mais livre..., livre de poluição..., de combustível...
Assim..., por que na cidade é mais fechado, né? Na roça não! Tem as árvores... Acho um
ambiente melhor.” (M14, Fev./Mar. 2016)
“Acho que pensam que a gente passa fome! Acho que sim. Pensa que não tem dinheiro...
O povo só quer ter dinheiro no bolso mesmo! E aqui é difícil! Se você não se virar..., não
tem não mesmo! Você tem que se virar com qualquer coisa. Aqui... Coentro: nós vende
para a prefeitura. Vai vender no Guloso...! Você faz dinheiro... Aqui você tendo coragem
você faz dinheiro de tudo! Não é muito não! Não é de fartura não! Mas para ir levando
a vida...” (M29, Fev./Mar. 2016)
“Eles pensam que comunidades quilombolas, é eles virem de lá, e ajudar a comunidade
quilombola! Mas não é! Por que os quilombolas são os que moram aqui dentro do
quilombo. Né? Aí eles pensam a coisa diferenciada. Só que os quilombolas..., os negros
que moram aqui dentro, eles se sentem muito bem..., e vivem muito melhor do que eles
que vivem na cidade grande. A paz! E hoje que vive na cidade grande..., e tem muito
dinheiro!..., não tem paz. Acabou. E a pessoa quando não tem paz, não tem nada na vida.
Para mim..., o que eles pensa..., que nós viver aqui na caatinga, é como se fosse
sofrimento. E não é! A gente, só de sentir o cheiro da flor da caatinga, quando você entra
dentro de uma mata, no meio da natureza..., você se sente tão bem..., que se você tiver
algum problema de família..., e você quando volta de lá da caatinga, você já volta com
uma visão diferenciada. O cheiro da caatinga..., tem muita mudança! (risos)” (M37,
Fev./Mar. 2016)
R15. Sobre qualidade de vida
Categoria 13
SOSSEGO, LUTA E UNIÃO: TRÍADE QUE SUSCITA PRAZER
Exs.
“Para mim aqui eu tenho uma vida maravilhosa. Uma vida boa mesmo! Por que aqui é
um lugar sossegado. Tranquilo. A gente não pensa em nada ruim. Aqui não tem gente
ruim para tá atacando a gente. Nos lugares de fora, não é assim. Você às vezes deita...,
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às vezes diz..., eu vou sair!..., mas não sabe se volta. E aqui não é assim! Aqui, você vai
para sua roça, chega na sua casa, toma um banho, vai relaxar..., vai dormir sossegado,
sem se preocupar com nada. Aqui..., uma vida melhor!..., não existe outra.” (M15,
Fev./Mar. 2016)
“A minha qualidade de vida aqui é levantar e ouvir o canto dos pássaros. Isso faz muito
bem. Dormir cedo, também! Muda muito a qualidade de vida. E a gente percebe o
quanto, as pessoas saem daqui, depois volta prá trás, e fala que nunca mais quer voltar
para onde estava. E que o lugar de viver, é aqui no semiárido, na caatinga. Isso nós
temos visto muitos exemplos aqui, que já foram e já voltaram. E o que nós pensamos aqui
na nossa comunidade quilombola, é resgatar essas pessoas que estão lá... Como se fosse
uma semente! E trazer todos prá cá, e ver que um dia essa comunidade cada vez mais
cresça. Antes, quando os jovens terminava o ensino médio, não tinha trabalho..., aí ia
para São Paulo, para Aracaju, para Salvador! E hoje a gente já percebe que tem uma
coisa diferenciada, que eles estão terminando, e eles estão tendo o sonho de ter uma
faculdade aqui perto, de estudarem, e ficarem por aqui mesmo. E aí, quando eu vejo
alguém da comunidade crescerem..., aí eu to crescendo junto!” (M37, Fev./Mar. 2016)
“Ter qualidade de vida para mim é assim... Aquele que tem as coisas dentro de casa...
Não depender de ninguém. Eu, apesar de que não ter quase nada aqui..., eu acho que eu
tenho. Tudo que nós precisa tem que lutar para conseguir, para a gente ter, e não precisar
de ninguém. Agora que tem castanha... Se você for “panhar” um dia de castanha, aquilo
que você ia pedir aos outros, você já tem o dinheiro, e já dá para você comprar aquilo
que você precisa. Aqui quase não tem desavença com ninguém. É tudo unido. A gente
vive tudo junto. Ajuda uns aos outros.” (M44, Fev./Mar. 2016)
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Pergunta

GF01

GF02

GF03

GF04

19 a 31 anos

32 a 44 anos

45 a 57 anos

58 a 74 anos

Recorrênci
as
Aproxima /
Afasta

O que a
escola e a
educação
significam
na vida das
pessoas de
uma forma
geral, e na
vida
de
cada uma?

1)
Uma
aprendizagem
. Caráter. Uma
pessoa que não
tem..., assim...,
um
estudo
bom...,
um
caráter
na
escola... , para
mim o caráter é
na escola..., a
educação... Por
que
uma
pessoa que não
é
formada,
dificulta muito
na
vida
profissional.
Por que se eu
quero ser uma
advogada hoje,
eu não posso
ser o que eu não
estudei direito.
Isso aí dificulta
o meu sonho
de
ser
advogada, por
eu não tive
uma
aprendizagem
em uma boa
escola. Aí isso
dificulta..., a
aprendizagem
na
escola...
Então estudar
é tudo pra
gente! É tudo!
Uma pessoa
que
não
estuda, não é

01) Na escola
a
gente
aprende
muitas coisas.
Se não fosse a
escola
nós
sabia o que?
Não
sabia
ler, escrever.
Não
tinha
conheciment
o das coisas.

01) A escola
significa que a
educação se
começa
em
casa. O aluno
quando vem
para a escola,
ele já trás uma
educação de
casa. E nós
professores só
apenas ajuda a
continuar a
educação.
Mas
a
educação
é
muito
importante,
por que se não
fosse
a
educação hoje
nós não tinha
professores
doutorado..., o
doutor..., por
que tudo tem
que
passar
pela escola...,
por tudo..., por
dentro
da
educação.

01) Muito
bom.
A
escola
é
educação.
Mas também
os pais tem
que educar
os filhos em
casa
também.
Não é só na
escola,
a
professora
não
tem
como
educar!
Para a mim o
que os pais
tem que dá
para
os
filhos é a
riqueza da
educação.

Escola
é
importante,
é tudo de
bom,
é
maravilhosa
/
estudo
bom, estudo
é
tudo,
estudar
é
importante,
sem estudo
não é nada =
90x

Aprender,
aprende,
aprendi,
arendeu,
aprendizage
m, aprender
com o filho,
aprender o
que é bom =
26x

Educação
começa em
casa,
Educação na
escola,
educar,
educado =
21x

Conhecime
nto, saber,
não sabia,
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nada
estudo!

sem

saber
diferenciar
= 8x

Desejo de
aprender =
1x

Na escola
tem muita
coisa
errada

02) Eu falo
assim... Para
mim a escola
foi muito bom.
Eu vejo aí,
muita gente que
não
tem
escola,
o
professor para
ensinar o que
eles precisam
para
aprender...
Mas só que...,
eu
digo
assim...,
a
escola é para
quem quer!...,
tem muita coisa
boa.
Muita
coisa
boa,
ensina muita
coisa
boa,
principalmente
para as crianças
que é doente,
que tem muita
dificuldade na

02) E hoje em
dia,
sem
escola
nós
não
somos
nada, né?

02) Sem a
escola agente
vive...
sozinha... os
pais também
não consegue
também
colocar o filho
no lugar que
deve ser, se
também não
tiver
o
professor. Se
for pra gente
criar os filho
só em casa,
sem ir na
escola, a gente
não viu o
suficiente que
deve
saber
para criar os
filhos. Por que
muitas
das
vezes até a
gente aprende
com os filhos
que
estuda

02)
A
escola,
a
educação é
tudo
pra
nós. Quando
eu parei os
estudo,...,
com 38 anos
eu voltei a
estudar,
depois dos
filhos
criado.
Então acho
uma coisa
importante.
Tenho
3
filhos, todos
três
são
formado.
Chamar por
Deus, e ele
me
deu
condições...
Comecei a
noite.
Depois...
Ano passado
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cabeça... Então
eu penso... Eu
pensei que ele
(o filho) não ia
aprender
a
ler...,
mas
graças a Deus
até a data de
hoje, até o dia
de
que
a
professora
ensinou né!...,
ele aprendeu a
ler! Foi bom
pra mim..., e
para todos nós
que
estamos
aqui.

dentro
da
escola, não só
os filho da
gente
que
aprende,
como
também..., até
a
gente
aprende. Eu
acho
isso
importante.
Muitos
pais
não
tem
conhecimento
, e os nossos
filhos levam
da escola pra
casa.
Tem
coisas que a
gente às vezes
viaja..., né?, e
na escola tem
coisas que a
gente
tá
atrasado..., ...
, mas o ensino
que vc vê é
bom
aprender, por
que o ruim tem
muito..., então
na escola ele
vai ter uma
explicação,
ele vai saber
diferenciar o
ruim
do
bom..., ele vai
pro ruim se
quiser..., por
que ele está
aprendendo o
que é o bom.
Tem os dois
lados para ele
vê. E aquela
criança
que
não tem o

era para ter
feito o 1º...,
mas desisti.
O estudo é
importante.
... Por que
pra
gente
consegui
alguma
coisa é com
estudo. Sem
estudo
a
pessoa não
consegue
nada.
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estudo, o que
vim na frente
pra
ele
é
legal...., por
que
não
estudou...
A
gente
aprendia
muitas coisas.
Muita coisa a
gente guarda.
Eu tenho um
menino de 10
anos,
ele
estuda aqui, e
eu sei um
pouquinho...
Eu estava até
estudando
aqui...,
eu
tinha
muita
facilidade..., e
não dava muita
importância da
coisa...
Eu
comprava as
coisas, e nem...
Botava lá e ia
usar... E ele
chega em casa
e olha tudinho!
Tudo o que ele
pegar, vê o
vencimento!
Ele diz: Mãe,
não se pode
comprar uma
coisa..., chegar
uma coisa em
casa...,
a
senhora
ia
usar...,
fazer...., sem
olhar
o
vencimento!
Vai que é
vencido! Dá
uma dor de
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barriga! E aí a
gente
passa
mal. Ele tem
esse cuidado!
Chegue o que
chegar, ele tem
esse cuidado
de olhar o
vencimento.
Isso vem da
escola, né?
03) O estudo é
bom,
realmente! Não
só pra aqui,
mas lá fora, né!
Principalmente
eu, que já fui a
São Paulo!...,
que se para vc
hoje arrumar
um
emprego..., é
preciso estudo.
Você
tem
ensino
médio...,
no
máximo!...
Fora, e aqui
também, né? E
fora
hoje,
principalmente
o que eles
pedem, é o
estudo!
Se
você não tiver o
ensino
médio...,
é
difícil.

03) A escola é
muito
importante
na vida da
gente,
dos
filhos
da
gente, né? A
gente
aprende
muita coisa,
as crianças, a
gente
cria
com
mais
educação,
né? É bom pra
todo mundo!

03) Tem que
estudar, né?
Pra aprender.
A
gente
aprende
as
coisas.
Na
escola
também tem
coisa errada!
Por que tem
menino que às
vezes é bruto
com
os
professor...,
outros
é
bom...,
né?
Tem deles que
são bruto na
escola. Se não
estudar não
presta!
A
escola é tudo,
né?

03) A escola
é
muito
importante.
Eu
digo
assim: Meus
filhos,
eu
sofri muito
pra
criar
vocês
por
causa de que
não tinha
estudo. Por
que quando
eu era da sua
idade..., não
tinha
escola.
A
escola era
paga... E a
gente tinha
que
trabalhar na
roça. Meu
pai
não
podia dá o
café..., nada
pra nós! E
hoje vcs tem
tudo!
De
graça! Nas
mãos! Tem
escola
de
graça! Tem
carro
de
graça! Tem
escola perto
para
os
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menor, e os
maior não
falta carro
pra ir! Tem
que
estudar, por
que se não
vão sofrer
como
eu
sofri
pra
criar vocês.
Na
roça,
rapando
mandioca.
Eu aprendi
com minha
mãe..., fazia
panela pra
vender nas
feira..., né?
Fazia tudo!
Caçava
licuri!
Caçava
umbu!
E
hoje vocês
tem tudo nas
mãos! Hoje
não
to
sofrendo
mais!
Graças
a
Deus! Já tô
com 60 ano,
já tenho meu
salário...
(aposentada)
, mas você
tem
a
escola, pra
você fazer
um curso,
não
trabalhar na
roça... E não
se interessa
em
trabalhar, e
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não
quer
estudar! Pra
vocês não
passar o que
passemos,
né? Eu quero
o melhor pra
você.
Na
escola tem
educação...!
Primeiro
vem
dos
pais, né? Os
pais tem que
ensinar em
casa, e na
escola é a
professora!
Por que se o
menino for
desobedient
e em casa...,
na
escola
não dá jeito
não! Quem
tem que dá
primeiro é
em casa, pra
depois
mandar pra
escola..., ser
obediente,
né?!
E
graças
a
Deus,
eu
tenho 7! E
todos eles
estudaram..
., todos estão
de
maior!
Mas não se
“arreclamo”
de
nada,
graças
a
Deus!..., são
tudo da paz!
Tenho
3
aqui, mas os
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outros tá em
São Paulo.
Mas todos
eles
trabalha,
graças
a
Deus!
Eu
sirvo
a
Deus!...
graças
a
Deus.
A
metade dos
filhos,
também. E
quem não
serve...,
é
obediente!
04)
A
educação hoje
é o principal
na vida do ser
humano. Por
que a educação
tem que ter um
bom estudo,
não
só
na
escola,
mas
também
em
casa, né? E é o
principal, para
ter um estudo,
para ter um
diploma, para
ter
um
emprego
bom... Pra ter o
seu futuro, lá
na frente, né?

04)
Principalment
e depois dos
estudos, fazer
um curso, né?
Hoje em dia,
sem
um
curso,
não
adianta nem
se formar. E
quem
é
formado
e
que não tem
faculdade
também,
é
difícil
para
conseguir
emprego.

04) Mas é
como
Cida
falou...,
primeiro tem
que
ter
a
educação dos
pais,
para
poder ser uma
pessoa
bem
educado. Na
escola
continua...,
mas
a
educação vem
de casa! Então
o
professor
que ajuda com
quem dá coisa
ruim, né? A
educação vem
da sua casa.
Alguma coisa,
receita, assim
que a gente lê.
Pega a Bíblia e
sabe
ler.
Naquele
tempo que a
gente
aprendeu, né?

04) Hoje as
coisa tá mais
"difícil"...!
Por que na
nossa época
só ia pra
escola com
10...,
né?
Hoje
os
meninos
vão
pra
escola com
2 e 3 ano,
né? Quando
chega com 3
ano,
já
sabendo
fazer
nome..., tá
sabendo
tudo! E nós?
Quando ia
pra escola...
Quem
arruma
o
dinheiro? ...
Ninguém ia
estudar, ...,
era
tudo
mais difícil!
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Outras coisas Hoje é tudo
mais
mais fácil!
civilizadas
que a gente
aprende com
os filhos. A
gente
pergunta:
o
que é isso
aqui? Ele vai lá
e explica!
O
professor
ajuda muito!
Por que a
gente precisa
igual a nosso
filho... Quando
ele sai, a gente
tem ensinar o
que tem que
ser feito na
escola..., mas
ele
também
trás
muita
coisa
da
escola
pra
casa.

05) É que nem
elas
falou...
Tudo de bom é
a escola, né? A
educação..., as
crianças
não
ficam na rua,
ficam
na
escola...,
lá
aprendem
muita coisa..., e
ser
alguma
coisa na vida.
Eu
não
estudei...
(risos)..., hoje
eu não tenho
nada
pra

05)

05) Eu não
aprendi a
ler... Minha
mãe ia pra
roça,
eu
também ia...
Minha mãe
dizia: Minha
fia lava os pé
para ir pra
escola!
Quando
passava
2
hora..., meu
pai
pra
ganhar
dinheiro
botava nós
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fazer...,
só
dentro
de
casa!...
Não
tenho
emprego..., por
que eu não
tenho estudo!
Já pensou se eu
tivesse estudo?
Hoje eu poderia
ser diretora...,
professora...,
(risos)... Não
tenho! Tenho
que
ficar
trabalhando
na
roça
mesmo!

pra
trabalhar
também,
senão nós
não comia.
No
meu
tempo
a
escola não
era
importante
não. Agora
pra os dia de
hoje,
pra
trabalhar, é
muito
importante.

06)
Mas
também... Eu
não me dei
bem
com
estudo...Mas
também minha
vó falou que é
bom que a
escola
continue para
tirar
as
crianças das
drogas!... As
crianças tudo
perdida...
A
escola também
é bom por
causa disso...,
né?

06) Eu acho
a
escola
muito
maravilhos
a, né!? Por
que graças a
Deus!...,
Deus me deu
10
filhos.
Todos
10
passou pela
escola. Hoje
os mais novo
estão mais
avançado...,
estão
formado! A
caçula está
estudando
na
escola
agrícola, já
aprende
muita
coisa...
Gosta
muito!... Eu
mesmo
aprendi
pouco!...,
mas
eu
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adoro o que
eu aprendi!
Gosto
de
escrever
meu nome...
Aí uma filha
chegou
e
disse:"
Mãe!..., eu
tenho tanto
prazer
na
sala..., por
que
na
minha
sala..., dos
pais, só a
senhora
saber fazer
o nome! Os
pais
dos
coleguinha,
nenhum
sabia
assinar
o
nome! Por
isso eu tenho
prazer!... Por
que minhas
filhas
estuda,
e
outras
trabalham..,
graças
a
Deus!

2) Quais
são
as
atividades
que vocês
realizam
hoje, que
foi
aprendida
na escola?

01)
A
higienização
dos alimentos.
Primeiro, antes
de preparar o
alimento,
devemos lavar
as mãos bem
lavadas,
esfregando.

01)
Minha
professora
sempre
ensinava que
sempre
quando
chegar
em
sala de aula,
rezar o Pai
Nosso.
É

05) Eu estudei
quando
era
nova.
Mas
aprendi pouco!
Mas
esse
pouco
que
aprendi, pra eu
deu bom. Hoje
eu to com a
vista
mais

01)
Eu
estudei
pouco!
E
meu
pai
quando eu
chegava
dizia: quem
fizer
o
nome, quem
assinar
o

Higienizaçã
o
dos
alimentos,
lavar
o
alface = 4x

Rezar/ orar
o Pai Nosso,
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Pegar
o
alimento
e
lavar.
Higienizar o
alimento,
Passar
um
pouco de álcool
no alimento, e
enxugar com
papel toalha.

muito
importante. A
gente
começou
a
aprender na
escola.
Por
que mãe não
ensinava.
Aprendi na
escola.

ruim, mas tem
coisa... Meus
filhos
estão
tudo na escola!
Eu boto tudo
na escola com
4 -5 anos! E
tem coisa...,
tem vez que...,
tem coisa que
eles
me
pergunta
ainda pra eu
dizer
como
é!...,
a
explicação. E
eu...,
tem
coisa que eu
consigo
explicar...
Mas agora to
com a vista
meio ruim...,
tenho
que
fazer exame...
O que eu
aprendi,
eu
consigo
ajudar muito
bem a meus
filho.
Tem
coisas que eu
ajudo... Não
ajudo mais por
que eu não
vivo dentro de
casa! Eu não
paro em casa.
Sou da luta!
Sou "capuco",
como diz a
estória! (risos)
Só não faço é
roubar
e
matar!...
O
mais...

nome..., é
quem
vai
tirar
o
registro
também! Eu
fiz o meu
nome..., e
por
isso
tenho meu
registro!
Quando foi
para eu me
aposentar,
eu assinei o
meu nome.
Eu
sou
Evangélica!
Sei fazer o
nome..., leio
a Bíblia...,
tudo o que
tem
na
Bíblia
eu
sei.

ler a Bíblia
= 8x

Escrever,
fazer/assina
r o nome =
5x

Fazer
amizade,
brincar,
brincadeiras
,
convivência
= 4x

Ajudar os
filhos nas
lições
da
escola = 1x

Ser pontual,
não chegar
atrasada =
1x

Preservar a
natureza,
não arrancar
as
plntas,
não
machucar os
animais =
3x

Higienizaçã
o das mãos,
escovar os
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dentes,
escovar
corretament
e = 3x
02) O que eu
aprendi
na
escola e que
hoje eu ensino
aos
meus
meninos,
é
escrever. Eu
aprendi
a
brincar!
(risos)
Minha
irmã
pega o alface.
Lava o alface,
depois coloca
em
uma
vasilha com
q'boa e coloca
o alface ou
vinagre.
Já
aqui em casa,
eu
uso
o
vinagre,
por
que tenho medo
das
crianças
beber! (risos)

02) A gente
aprende
também
convivendo
com o outro.
Na escola a
gente
pega
amizade com
outras
pessoas, que
não convive
com a gente
no dia a dia.
A gente pega
aquela
amizade, e
fica
uma
união.

05) Escovar os 03)
dentes! como chegava

Eu
na

06) Só pra
mim
completar o
que eu vivi na
escola, que até
hoje
me
marca:
é
questão
de
horário!
Quando
eu
estudei
no
primário..., eu
tinha
uma
professora do
primário, da 1ª
a 4ª série. E se
eu
chegasse
5min atrasada ,
não deixava eu
entrar na sala
de aula. Aí eu
ficava atenta
pra
chegar
cedo, e nunca
cheguei
atrasada.
Tinha
esse
cuidado. E aí
hoje, quando
tem
uma
reunião,
tenho
esse
cuidado
de
não
chegar
atrasada.
Tenho sempre
esse cuidado,
de não chegar
atrasada. Foi a
escola que me
ensinou.

02)
Meus
fios
tudo
sabe ler..., e
eu não sei!
Eles vem pra
mim
assinar... Eu
posso
não!..., eu
posso
tremer...!(ris
os)

“Não
ler.”

sei

“Ser
honesto na
escola”

“...ele
pegava
o
dinheiro
para
comprar
meus
livros”.

“... botou
professora
dentro de
casa!...,”

03) Quando
eu fui pra
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escovar
os
dentes.
Em
casa a gente
aprende, mas
na escola a
gente
como
deve escovar
corretamente.

escola e a
professora
sempre,
primeirament
e, era o Pai
Nosso
que
ensinava.

escola, pela
primeira
vez..., meu
pai pagou 3
mes..., que
eu tive o
ABC...,
e
aprendi a
fazer meu
nome.
Ia
fazer
16
anos.
Aí
com
17
anos, casei.
Aí sempre
foi
disse
assim..: Meu
filho tome
cuidado!...,
por
que
quando você
precisar...,
vocês vão
precisar de
uma coisa na
escola!
O
que
mãe!
Vocês vão
precisar de
sua
honestidade
na escola.
Vocês vão
precisar de
ponto! E se
você não for
honesto na
escola...,
por causa
de
meio
ponto, você
perde!
E
eles ficaram
com isso!...
Até hoje eles
tem.
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04)
Preservar a
natureza.

04)
Eu
comecei na
escola
pequenininh
a! Quando
eu chegava
na escola, a
professora
dizia: vamos
rezar! O Pai
Nosso
eu
aprendi na
escola. E ela
disse que era
pra eu rezar
na hora de
eu
me
levantar e
me deitar.
Isso
eu
aprendi na
escola,
e
passei pro
meus filhos,
e até hoje
não esqueço.
Minha
professora,
quando
entrava,
fazia uma
roda
e
rezava o pai
Nosso, e na
hora de ir
embora, de
novo. Aí fui
aprendendo..
., e é uma
coisa
que
faço
todo
dia.

05) Eu tinha
uma
professora
muito
boa.

05)
Eu
aprendi
assim...
Quando eu
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Ela dizia para
não arrancar
as plantas.
Não
machucar os
animais.

estudava,
aprendi o
Pai Nosso
na escola...
E também
tenho
orgulho
muito
de
meu pai...,
por que meu
pai era uma
pessoa fraca
(pobre) mas
ele lutou pra
mim
conseguir ir
pra escola.
Quando eu
passava de
ano eu dizia:
Pai eu passei
de ano, e aí
agora..., os
livros? Ele
dizia,
não
minha filha,
não
se
preocupe
não! Aí ele
pegava
o
dinheiro
para
comprar
meus livros.
Eu fui criada
assim...
E
digo a minha
filha...,
minha filha é
formada..., é
casada..., e
digo: Olha
minha filha,
a
única
coisa que os
pais
de
família
podem dar
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pra os filho,
é o estudo!
06) Se nós
precisava
plantar
o
milho,
o
feijão,
desmatava.

3) O que
vocês
acham que
a falta da
escolarizaç
ão causou
de
prejuízo,
na vida de
vocês?

06) Minha
mãe
era
pobre... Meu
pai
ainda
botou
professora
dentro de
casa!...,
cinco
anos...,
pagando.
Quando nós
não tinha o
que comer...,
quando nós
chegava da
roça..., todo
mundo com
fome...,
e
botava
também pra
professora!

05) Pai dizia 01) Pra mim 02) Eu sinto 01) Quem
que ele não não!
falta sim! De estuda
a
Não
sabia
fazer
escrever. Por vida
é
escreve,
nada...! Ele ´só
que ler, eu sei outra...!
sente falta
sabe fazer por
ler! Mas se Quem tem a
de escrever
ele. Ele dizia
você não sabe memória
e ler, não
que ia para a
escrever, não boa..., tem
saber
a
escola
todo
pode
dizer quem ensine
pontuação, é
dia...,
tinha
que sabe ler. pai e mãe, e
preciso
dificuldade na
Por que ás a
conhecer e
época...,
por
vezes a gente professora...,
respeitar os
sabe ler, mas dá
pra
que ele foi
pontos... =
como não sabe muita coisa
criado
sem
19x
escrever, pra boa!
Mas
pai... Aí ele
dizia que ia pra
mim não sabe também dá
escola...,
ler, por que pra muita
chegava lá ele
não sabe os coisa ruim!
pontos
Tem
que Não
não sabia fazer
o dever... A
(pontuação).
ensinar em consegue
professora ia
Por que você casa como é ajudar
os
lá e fazia, e
tem que saber a vivência! filhos com
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dizia eu já fiz,
pode
ir
embora! Ele
disse que foi o
ano todo, a
professora
fazendo
o
dever dele! Aí
ele hoje ele diz
com
a
professora: "eu
não aprendi
sua peste!...,
foi por causa
de você! (risos)

quais são os
pontos...
Se
não
conhecer...,
você só lê.., e
se
não
entender...,
pra mim não
leu! Para mim
é
muito
importante
aprender os
pontos!..., por
que
você
respeita
os
pontos....,
você
vai
entender! Eu
cheguei
na
casa de minha
mãe esses dias,
tinha um papel
daquele povo
que chama a
gente
pra
cadastrar...
Tava
todo
mundo
sem
entender... Lia
esse papel não
sei
quantas
vezes... Não
respeitavam os
pontos... Eu
peguei
o
papel...,
prestei
atenção nos
pontos..., fui
lendo...,
aí
todo mundo
entendeu, e
ficou sabendo
o que era para
levar! Então
eu acho muito
importante!
Por que pra

Os
filhos
sabem ler...,
estudou...,
então
o
trabalho é
mais fácil.
Como
eu
leio
e
escrevo um
pouquinho..
., eu faço
tudo! Graças
a Deus! Não
tem nada
que eu não
faça.

as tarefas da
escola = 3x

Não
consegue
arranjar
emprego
melhor,
serviço mais
leve,
não
precisava
quebrar
a
cabeça para
conseguir as
coisas... =
4x

“...professo
ra ia lá e
fazia,
e
dizia eu já
fiz, pode ir
embora!”

“... o ano
todo,
a
professora
fazendo o
dever
dele.”

“... dá pra
muita coisa
boa! Mas
também dá
pra muita
coisa
ruim!”
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“...eu acho
que é mais
com os pais.
O convívio
com
os
pais...”

você
ler...,
lê..., né? Agora
se nós não
souber
escrever...,
compreender
o
que
escreveu... É
preciso
conhecer
cada ponto...
Respeitar os
pontos...
Saber o que
significa...
Aprender a
escrever
sabendo cada
palavra, e os
pontos...
Agora
eu
escrevo e não
falta nenhum
pontinho!
(risos)
06) Os estudo
de primeiro não
é igual ao de
hoje.
De
primeiro..., os
interesse dos
professores
ensinar, não era
igual ao de
hoje.
Tipo
assim... Ela se
interessava...
Naquele tempo
era a cartilha...
O ensino não
era igual a
hoje... Se esse
estudo
que
tem hoje..., no
meu tempo a
gente
não
interessava...,
hoje
se

02) Estudar é
bom. Estudar
é
bom
demais! Mas
a educação
dos filhos...,
eu acho que é
mais com os
pais.
O
convívio com
os pais. O
mesmo
costume que
eu tinha com a
minha mãe,
eu faço o
mesmo com
meus filhos.
Do
mesmo
jeito.
Tem
coisas que o
povo acha que
é
de

06) Faz falta!
Eu só estudei
até o 3º. Não
tinha
como
estudar,
né!
Mãe
era
sozinha..., e
nós tinha que
trabalhar pra
ajudar
ela.
Tinha
uma
escola perto...,
aí começamos
a estudar o
ABC...,
aí
quando a gente
“terminamo” o
ABC, aí mãe
foi pra São
Paulo, aí tirou
nós...
Aí,
pronto! Mas
graças a Deus

“Eu sigo o
mesmo
exemplo de
meus pais.”

02)
Com
estudo
é
mais
melhor...
Pega
o
serviço
mais leve...
E a gente
que não sabe
de nada...,
vai quebrar
a
cabeça
pra
conseguir
as
coisas.
Aconteceu
muito com
eu... As que
sabia
ler,
arranjava
trabalho
mais fácil.
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interessa... De
primeiro
na
escola era só
pra brincar...,
hoje não.

07) Eu terminei
o ensino médio.
Mas
tinha
vontade
de
fazer
faculdade,
para ter uma
vida melhor...,
ter
o
conhecimento.
.. Eu terminei o
ensino médio já
tem uns 8
anos...
Continuar
estudando!

08) Estudei até
a 4ª serie. Eu
sinto falta da
escola, por que
se a gente

antigamente...
, mas eu
não!...
Eu
sigo o mesmo
exemplo de
meus pais.

li o ABC! Eu
sei lê! Mas
escrever...,
fica faltando
letra, né? E se
eu soubesse
era melhor!
07) Ah! Faltou
muita coisa.
Meu sonho é
sabe ler, né!
Escrever uma
carta... Ler
uma carta... E
isso eu não sei!
Só sei mesmo
assinar meu
nome. Logo
no meu tempo,
meu pai levava
a gente pra
roça,
pra
trabalhar!...
Era o interesse
dele. Se um de
nós
se
interessasse de
ir pra escola...,
se fosse por
ele...
Ele
queria que nós
fosse pra nós
ajudar ele... Aí
também...,
como vamos
aprender né?
Meu estudo
foi até o 1º
ano. O pouco
que eu tenho...
A gente tinha
que ir pra roça!
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estudasse
tinha
mais
entendimento
nas coisas...,
poderia
arrumar um
emprego...,
poderia
escrever
direito...
Eu
sei! Mas não
sei muito bem!
As vezes que
eu vou para a
igreja, se eu
tivesse
um
estudo bom,
eu poderia ler!
Eu sinto falta
disso. E no
acompanhame
nto dos filhos
também. Eles
leva dever da
escola..., e tem
dever que eu
não entendo
muito bem! Aí
elas vem... Me
ensine mãe...
Eu
queria
estudar para
ensinar para
eles!
09)
De
primeiro
as
professoras,
na época que
eu estudava,
eu
não
estudava!
Quando
o
professor
chegava aqui,
se
agente
chegava era 1h,
era 1 e meia,
tinha vez que,
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quando era 2h
da tarde, ia dar
o recreio..., 3 e
meia
ela
soltava! Dava
merenda, nós
pegava..., e ia
embora. Nós
não aprendia
direito.
Se
fosse na época
de hoje, um era
professor...,
outro
era
diretor..., outro
era
presidente...,
outro
era
governador...
Se fosse no
tempo
de
hoje...
4)
Você
acha que a
escola ou a
falta dela,
facilita ou
dificulta a
educação
dos filhos?

02)
Se
a
professora
passar
um
dever pro meu
menino e eu
não entender,
eu vou em casa
pego um livro
de matemática
desse
tamanho..., e
vou caçar o
dever que a
professora
passou! Olha a
resposta aqui.
Aí agora eu
vou, chamo o
menino, e digo:
se sente e vá
fazer o dever.
Tem dever lá
em casa, que
tem professor
que não sabe
fazer aqui. Eu

01)
Essa
questão
de
prejudicar o
aluno pra ir
pra roça... O
aluno ele tem
também, que
mora
no
campo,
ele
também tem
que ter suas
atividades
também, por
que não pode
agente
ter
nossos filhos e
morar
no
campo, e não
nos ajudar.
Não, botar o
período todo,
por exemplo,
só
pra
trabalhar. Mas
tem que ir... A
criança

Não
entende as
atividades
escolares
dos filhos; o
que
estudou
hoje
é
diferente;
estão sendo
prejudicad
o através de
nós
não
saber...; se
nós
soubesse,
nós
tava
vendo; tá
fazendo o
mal
pra
gente
ou
pra
eles
mesmo, e
nós
não
sabe
por
que nós não
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encontro
a
resposta
e
mando
ele
fazer! Ele não
sabe ler! Sou
eu que ensino
em casa.

passou de 8
anos, 9 anos,
já tem que
começar
a
ocupar
sua
mente,
e
também
ajudando os
pais em casa.
Por que quem
mora
no
campo,
a
criança tá lá
no dia a dia
apanhando o
voo
de
galinha...,
tirando um
leite
de
gado...,
começando de
pequeno
a
incentivar. E
hoje temos a
escola
agrícola, onde,
quem
tiver
seus filhos...,
quem tiver a
chance
a
oportunidade,
coloque seus
filhos
pra
estudar
na
escola
agrícola, por
que lá o aluno
já leva o
conhecimento
que já sabe
para a sala.
Eu cito o
exemplo
do
filho
de
Elzinha..., e
temos
5
alunos daqui
da
Viração

sabe
ler;
acaba
se
prejudican
do por que
nós
não
aprendeu.
...;
tinha
dever que
eu ficava
perdida ;
era
diferente
de quando
eu estudava
;
Os
deveres é
diferente.
= 8x

“...na
escola
agrícola,
por que lá o
aluno
já
leva
o
conhecime
nto que já
sabe; tem
um
conhecime
nto mais do
que quem
está; Você
já conhece!
Vive! = 3x

“...se
a
pessoa tiver
um estudo
já tem uma
vida
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que
está
estudando na
Escola
Agrícola,
e
que
esses
alunos
são
bem
elogiados, e
que
esses
alunos tem um
conhecimento
mais do que
quem está lá!
Você
já
conhece!
Vive!

melhor;
mais fácil
ter
um
emprego...,
trabalhar;
Se
não
tiver, vai
trabalhar
em que? Só
na roça.
= 3x

Prejudica
sim; Acho
que
prejudica
em tudo =
2x

“Eu
encontro a
resposta e
mando ele
fazer! Ele
não
sabe
ler! Sou eu
que ensino
em casa.”

“...por que
não pode
agente ter
nossos
filhos
e
morar no
campo, e
não
nos
ajudar.”
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05) Por que
cada dia que
passa
vai
lançando mais
os estudos. O
que eu estudei
antes..., hoje é
diferente! Os
deveres
é
diferente.

02) Prejudica
sim! As vezes
seu filho está
na escola..., se
você
sabe,
você
vai
ajudar ele... E
se você não
sabe,
como
vai
ajudar
ele? Às vezes
seus filhos não
tem interesse...
Às vezes os
filhos apronta
na escola, e
eles saem da
escola...,
na
visão da gente
que não saber
ler... E eles
acabam
fazendo..., e
estão sendo
prejudicado
através de nós
não saber...
Por que se nós
soubesse, nós
tava vendo.
Eles fazem às
vezes na nossa
presença!..., às
vezes
tá
fazendo o mal
pra gente ou
pra
eles
mesmo, e nós
não sabe por
que nós não
sabe
ler.
Então
isso
acaba
prejudicando o
filho,
e
prejudicando a
gente, por que
se a gente não
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sabe o que ele
tá fazendo...
Você pensa
que é uma
coisa..., e não
é! Aí acaba se
prejudicando
por que nós
não
aprendeu. ...

07) Eu tiro por
minha
filha!
Vai pro 3º ano!
E tinha dever
que eu ficava
perdida! Por
que
era
diferente de
quando
eu
estudava! E eu
concluí
o
ensino médio!

03) Não falo
que
prejudica! E
outras...
a
gente também
não pode... Se
for pra gente
estudar
direto..., sem
trabalhar...,
como aguenta
sem
trabalhar, só
pra estudar?
Quer dizer...,
não
todos!
Mas tens uns
que precisa
dar
uma
ajuda
na
roça!
E
outras...,
é
mais... Dá pra
tirar
direto,
como diz a
estória! (risos)
06) Acho que
prejudica em
tudo!
Por
causa de que,
se a pessoa
tiver
um
estudo já tem
uma
vida
melhor, né? É
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mais fácil ter
um
emprego...,
trabalhar...
Se não tiver,
vai trabalhar
em que? Só
na roça.
Prejudicou.
Por que, fomos
pra
São
Paulo...,
depois
voltemos pra
cá... Aí depois
desisti
dos
estudos...

5) Vocês
considera
m que a
comunida
de em que
vocês
vivem tem
tudo o que
vocês
precisam
para viver
e
conviver?

2) Tem não!
Está faltando
a grana que
corre pouco!
(risos)
Com
essa
doença mesmo,
a Chicugunha...
tamos
precisando...
Quando é que
essa "peste" vai
passar heim?...
(risos)
Se não for filho
de papai..., não
faz!
O posto de
saúde precisa
melhorar. Se
crescesse mais,
ficaria melhor
para a saúde

01)
A
educação,
também
precisa
melhorar.
Nós
temos
diretores que
entram nessa
escola,
são
diretores que
moram
na
cidade.
O
município não
coloca
um
diretor daqui,
de dentro da
comunidade,
que tem o
conhecimento
, que está ali
acompanhan
do o dia a dia.
Nós
temos
professores
daqui
da

01) Tudo o
que
nós
precisa pra
viver...,
aqui tem!
Tem tudo!!!
Aqui, quem
trabalha
mais
tem
mais! Quem
trabalha
menos...,
tem menos.
E
todo
mundo vive
sossegado.
Quem
pouco
tem...,
pouco
trabalha!
Quem
trabalha
mais,
tem
mais.

Tem não!;
Tem falta
de
oportunida
de para as
pessoas;
Não! Tudo
não! Ainda
temos
alguns
sonhos.
(risos;
Uma coisa
que tinha
melhorar
aqui...,
assim...,
pela saúde;
Falta aqui
em relação
a saúde =
5x
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comunidade
que já estão
terminando
faculdade,
universidade,
e não botam
essas pessoas
que
tem
capacidade,
daqui
de
dentro, e trás
pessoas
de
fora.
São cargos de
confiança.
Quando chega
o 5º ano, tem
que deslocar
para
outra
comunidade,
Cirica,
ou
então
Novo
Triunfo
e
Jeremoabo.
Essa questão o
que
nós
queremos na
comunidade é
formar
um
polo, pra que
pegue
nas
outras
comunidades
mais
pequenas,
e
que
traga
todos
para
essa
comunidade.
Aqui ser um
polo. Estamos
lutando pra ver
se consegue.
Precisa
de
uma quadra
de esporte ,

Antigament
e tinha uns
mais fracos,
e
outros
mais fortes.
Mas..,
se
trabalhar
não fica sem
dinheiro...,
e
então
dorme todo
mundo
sossegado.
Agora se for
esperar por
uns
aos
outro...,
óiii..., nada
tem!
Não
tem
coragem!
Agora, se
luta...,
e
trabalha...,
dá
pra
sobreviver.
O
que
faltava
aqui, era a
água!
Agora,
graças
a
Deus,
já
tem! E pra
melhorar do
que tá!..., só
se sair uns
projetos. Por
que
projeto...,
tem!
Chegou as
cisternas...,
e quem não
tem, é por
que
não
pode, por
causa
do

O que falta:
Falta
dinheiro
(corre
pouco) = 1x

posto de
saúde
precisa
melhorar;
posto
de
saúde abrir
todos
os
dias ; = 2x

educação,
também
precisa
melhorar;
queremos
um
polo
(educativo)
na
comunidad
e;
queremos
faculdade
perto; = 3x

diretores
que entram
nessa
escola, são
diretores
que moram
na cidade =
1x

Quadra de
esporte =
1x
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para os jovens
ocuparem
mais a mente.
A gente indo
pra
outras
cidades, como
Jeremoabo, a
gente vê que
tem
muitas
quadras
de
esporte,
de
lazer, para as
crianças
estarem aquele
momento de
tá..., nos zapzap como se
diz..., que hoje
está um vício
terrível!... A
gente
vê
muitos jovens
muito
“aviciado” na
televisão, na
internet...,
então naquele
momento,
fazendo
física..., e aqui
na
comunidade
nós não temos.
Uma fábrica
de sequilho
para
aproveitar
toda
a
tapioca, por
que aqui é uma
região que a
gente planta
muita
mandioca. E
por causa da
seca que teve
há três anos, o
plantio está

tamanho do
terreno da
sua casa. E
ninguém vai
sair dando
dinheiro...

Fábrica de
sequilhos =
2x

Laboratóri
o
para
exames
perto (em
Jeremoabo
ou
Novo
Triunfo) =
1x

Precisa de
um carro
para
transportar
pessoas
doentes =
2x

Falta
emprego =
1x

Técnica em
enfermage
m = 1x

Farmácia
no Posto de
saúde = 1x

O que tem:

Tudo o que
nós precisa
pra viver...,
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mais pouco de
mandioca.
Mas a tapioca
aqui é muita.
Nós
temos
uma fábrica
de
farinha,
onde faz a
farinha...,
onde faz a
farinha,
aproveita a
farinha, e a
tapioca é tudo
jogada fora,
por que não
tem
onde
aproveitar. E
nós temos um
grupo
de
mulheres que
tomaram um
curso, e onde
elas fazem os
sequilhos...,
são pessoas
preparadas...,
onde
elas
fazem
o
beiju...,
e
também estão
vendendo
para o PNAE.
Mas o sonho é
um
dia
aconteça de
uma fábrica
dentro
da
própria
comunidade,
para produzir
sequilho.
03) Tem falta
de
oportunidade
para
as
pessoas. Nós
trabalha

04)
Não!
Tudo
não!
Ainda temos
alguns
sonhos. (risos)

aqui tem! =
1x

se
trabalhar
não
fica
sem
dinheiro...,
= 1x

Tem
cisternas
na maioria
das casas =
1h

Tem água
encanada =
1x

Fábrica de
biscoito,
bolo e beiju
= 1x

Vende
o
que produz
para
o
PNAE = 1x

02)
Uma
coisa
que
tinha
melhorar
aqui...,
assim...,
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fazendo bolo...
Então
isso
poderia crescer.
A gente já
elaborou um
projeto para
vir
uma
fábrica
de
biscoito. Que
poderia gerar
emprego para
as
pessoas
daqui. Por que
da
mesma
forma que a
gente trabalha
em São Paulo,
se a gente
tivesse
oportunidade
aqui seria bem
melhor.
Em
questão
de... Sabe de
que também!...
A questão de
voltar
ao
estudo!
O
estudo
hoje
pra quem não
tem
condições..., tá
difícil! Então
se você tem
uma
oportunidade
de
estudar
mais...,
de
fazer
uma
faculdade...
Como ajudaria
nós aqui, né? A
gente poderia
concluir!
Aqui precisa
de
uma
faculdade

No
meu
caso..., como
eu disse... O
caso que eu
mais
vejo
aqui... tem um
posto
de
saúde? Tem.
Tem médico?
Tem. Mas se
tem
exame
pra fazer, a
gente tem que
partir
pra
fora...,
tem
que ir pra
Aracaju...,
contanto que
se tivesse na
cidade
né...
(Jeremoabo ou
Novo
Triunfo), que a
gente poderia
ir ali... , e
voltar. Mas aí
fica
longe...
Salvador...
Aracaju... Aí,
a dificuldade
daqui é essa!
Tem pessoas
que não sabem
nem ir! Então
tem
que
arrumar
acompanhant
e..., tem que
arrumar um
carro... É isso!
O resto pra
mim
está
ótimo!

pela saúde!
Por que o
posto aqui é
sempre
fechado!
Isso aí eu
acho
que
merecia
melhor! É a
única coisa
que eu acho
ruim. Então
eu acho que
o
posto
deveria
abrir todos
os dias.
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mais perto. Se
você que tem
filho..., tem sua
casa...,
seu
marido... Para
você
fazer
uma faculdade
hoje, você tem
que ter uma
condição
de
vida boa! Por
que senão...
05) Falta aqui
em relação a
saúde, por que
aqui não tem
nenhum carro
para carregar
doente. Tem
ali na Cirica,
mas estão de
férias!
A
pessoa
não
pode
ficar
doente quando
eles estão de
férias! Se tiver
dinheiro para
fretar
um
carro..., vai! Se
não tiver... tem
que
sair
pedindo ajuda
aos outros, ou
fiado
pra
quando tiver
pagar!

03)
A
mulher que
trabalha no
posto, ela é
de serviços
gerais.
Então...

06) Se tivesse
um emprego
melhorava
tudo.
Uns
trabalhava na
faxina, outro na
merendeira,
outro

04)
Nós
sempre
trabalha
todos
os
dias (posto
médico)... É
dividido
entre outras
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trabalhava na
prefeitura,
outro
trabalhava
atendendo...

comunidade
s: Lagoa do
Inácio,
Baixo
da
Roda,
Casinhas,
Cirica
e
aqui. Aqui
tem um dia,
no dia de
terça. Como
a
Prefeita
tirou
a
tarde...,
então só de
15 em 15.
Então
faz
falta
mais
ainda. Mas
no fim de
janeiro ou
fevereiro, a
gente
retorna de 8
em 8. Mas o
desejo da
comunidad
e é que seja
todo dia.

05) Precisa
de
um
carro! Um
carro só para
atender
todas
as
comunidade
s..., não dá!
Se
cai
doente no
posto
não
tem
remédio... O
posto não
tem
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farmácia
própria.

6) O que 02) O bom
vocês
mesmo é a
considera
roça.
m que aqui
na
comunida
de tem de
bom aqui,
e é muito
bom?

01) A paz, por
que aqui, são
família
de
parentesco.
Graças a Deus
podemos
dormir com as
portas abertas,
se não quiser
fechar. Por que
são
pessoas
que respeitam
um ao outro. E
pessoas
que
tem paz, que
nós podemos
dizer assim,
nós vivemos
em
paz.
Organização
dentro
da
Associação,
onde a gente
resolve
o
problema, se
acaso precisar.

05)
Água.
Temos água em
casa do poço
artesiano.
Temos
as
cisternas
de
produção e de
consumo.

02)
Ter
amigos,
respeitar
as
pessoas...

06) O bom
mesmo é a
água.
Não
temos
mais
falta de agua
pra beber.

03) União

07) Tem
energia.

04) Amizade,
amigos...

a

Coisas boas
da
comunidade
:

Roça; água
encanada;
cisterna de
produção e
de
consumo;
energia;
paz;
respeito;
organizaçã
o; amigos;
união;
festas;
tratar em
as pessoas.
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05) As festas!
São
boas
demais!
06) União..
)7) Tratar as
pessoas bem...

7) Vocês Tudo.
sabem que
estão no
meio
da
caatinga!
O que a
caatinga
oferece
para
vocês?

Araçá

Eu me sinto
bem aqui. É
lugar
mais
tranquilo.
Não
tem
muita
agitação.

01) A caatinga
é
rica
na
floresta...,
é
muito rica na
produção;
e
quando
a
chuva cai...,
produz..
E
quem mora na
cidade,
não
tem
como
produzir... A
chuva cai na
cidade...,
ficam
esperando que
os
produtos
vão daqui para
a cidade. Tudo
o que tem na
cidade,
vai
daqui,
da
caatinga.

01) Gosto
muito.
Quando era
criança
brincava
muito...,
subindo nos
pau! (risos)
Minhas
filhas
também
fizeram isso.
Quando
a
gente tá na
roça
pegando uns
pau
pra
feche
de
lenha...,
sente
um
cheiro
bom...!
A
gente passa
embaixo de
um pé de
árvore, sente
um cheiro...
- Eita que
cheiro...!

Hoje, aqui, a 04) O povo da
gente tem de caatinga é um
tudo. Tem as povo bom.
verduras...,
cenoura...,
cebola...;
o

02) Eu tenho
muito
orgulho. É
na caatinga
que a gente
tira a nossa

Frutas:
Araça,
murici,
manga,
goiaba,
mangaba,
caju,
graviola

Criação:
galinha,
gado, porco,
ovos

Verduras,
hortaliças,
leguminosas
: abóbora,
cenoura,
cebola,
feijão,
mandioca,
milho,
alface...

Paz,
sossego,
tranquilidad
e;
povo
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sobrevivênci
a, né? E é
muito bom,
quando
a
gente vê as
plantas...
Tem vezes
que eu to
conversando
... (com as
plantas!)...,
eu gosto de
conversar
com elas... Meu
Deus!..., por
que tá assim
tão
murchinha,
heim?
Vc
quer água?
Os filho fica
escutando, e
diz:
Mãe!
Endoidou,
foi? (risos)...

que a gente
planta
na
roça...,
a
gente planta
feijão...,
a
gente tira tudo
daqui!

educado;
povo bom;
povo
amigueiro;

Plantas
medicinais:
Flor
do
cajueiro
branco, para
infecção;
Jatobá para
fazer
xarope;
Aroeira,
para
infecção;
Andu,
a
folha, para
dor
de
cabeça;
Graviola,
para
colesterol;
Jurema
preta
pra
infecção,
cicatrizante

Murici

Tem goiaba...,
tem
manga...ningu
ém compra
essas frutas!

05) Bom, por
que é pertinho
do mato. Tem
sossego! É um
sossego.
A
violência
é
menos do que
lá fora. Aqui
tem um povo
bom,
bem
educado...,
tudo unido...
São
tudo
combinado!
Pode dormir

03) Quando
a
chuva
chega..., o
bafo que sai
da caatinga,
chega
cheira... É
uma coisa
maravilhosa
!

Pintimbá,
diz que é
bom para o
câncer
Mastruz, pra
dor
de
dente, pra
gases, pra
verme
Hortelã, pra
dor
de
ouvido
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de
porta
aberta! Povo
amigueiro.

Folha
de
abóbora, pra
dor
de
ouvido

Flor do cajueiro Aqui a gente
branco,
para tem de tudo!
infecção
Mandioca,
feijão, milho,
farinha,
galinha, ovos,
verduras,
alface,
frutas...

04)
Remédio!
Remédio
caseiro da
caatinga.
Caju
vermelho,
jurema
preta,
quixabeira,
aroeira,
catingueira,
pau
ferro,
pau
de
colher, pau
d'arco..., é
uma ruma de
pau que a
gente
faz
remédio
caseiro.

Pau ferro

Jatobá
para
fazer xarope

Leite
da Leite
de
mangaba,.
mangaba

Aroeira,
infecção

para

Iodo caseiro, Iodo caseiro
feito de pau feito de pau
da caatinga. da caatinga

Andu, a folha,
para dor de
cabeça

Língua de Bandola
tamanduá
Pau
de
(sapinho)
colher

Graviola, para
colesterol

Bandola,
Língua de
pau
de tamanduá
colher

Jurema preta
pra infecção,
cicatrizante

Cheiro da
caatinga; o
bafo
da
caatinga
com chuva
cheira;

Batata braba
Caju
vermelho,
jurema
preta,
quixabeira,
aroeira,
catingueira,
pau ferro,
pau
de
colher, pau
d'arco...,
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Pintimbá, diz
que é bom para
o câncer

tá na roça
pegando uns
pau
pra
feche
de
lenha...,
sente
um
cheiro bom..

Pau ferro

passa
embaixo de
um pé de
árvore,
sente
um
cheiro... Eita
que
cheiro...!

Mastruz, pra
dor de dente,
pra gases, pra
verme
Damos
principalmente
para as crianças
Hortelã, pra dor
de ouvido
Folha
de
abóbora,
pra
dor de ouvido
Batata braba

8) Como
vcs veem a
relação de
vocês com
o
ambiente?
Vocês
acham que
tem
cuidado...,
ou não?
Vcs acham
que
as

3) As terras
desmatadas são
do dono do
Hospital
de
Antas.
Dr.
Sidônio.
Do
Hospital São
Marcelo.

No meu ponto
de vista... O
meu é para
plantação.
mas
tem
muitos para
animais.
Desmatam
para
fazer
pasto e criar
animais.

01)
Na
comunidade
tem
um
problema, por
que tá no céu
aberto, onde
joga lixo. A
área que tá
botando esse
lixo, fica a céu
aberto, e a
distância não
tá certa pra

Desmatame
nto
para
pasto
e
criação de
gado = 8x

Lixo a céu
aberto
é
queimado =
5x
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pessoas
gostam do
ambiente
que
circunda a
comunida
Até
na
de ou não? 5)
serras,
eles
estão
desmatando
para
fazer
pasto, e criar
gado

colocar. É uma
preocupação.

Já
outros
desmata pra
plantar capim
para
fazer
ração. Depois
planta outra
coisa...
E
depois planta
de novo!

05) Tem um
menino
que
trabalha
pegando
o
lixo, pega a
carrocinha e
bota
num
cavalo. E pega
o lixo lá pra
cima, e toca
fogo.
Separo o lixo.
Boto
café,
comida... Boto
pra lá as coisas
que não presta!
Garrafa...,
papel... Essas
coisas.

6)
Principalmente
os criadores de
gado.
Estão
desmatando
para
fazer
pasto. Se não
tomar cuidado,
vai ficar tudo
para o gado.
Vão tirar a
nossa roça.

7) Muitos estão
desmatando...

Tem
gente
que
tem
mania
de
fazer entulho
e queima. Em
minha casa...,
eu
aprendi
com minha
mãe!...,
bagaço
de
caju, plantas,
folhas...
A
gente
junta
tudo e coloca
na
terra...
Aquele
entulho vira
adubo.

Separação
do lixo = 2x
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Colocam
veneno na roça.

9) Qual a
produção
econômica
da
comunidad
e?

Milho, feijão,
farinha,
mandioca,
sequilhos, bolo,
coentro,
maracujá,
castanha, mel,
alface

02) É assim...,
eu
faço
economia
assim...
Eu
tenho a minha
terra...,
eu
cultivo sempre
plantar o que
eu vejo que
consigo, aí pra
mim já é evitar
de comprar,
por que a gente
tá
economizando
... Por que se
tinha
que
comprar um
coentro, um
couve,
uma
pimenta, um
pimentão...,
alguma coisas
assim..., aí eu
já compro uma
outra coisa. A
gente produz o
milho, o feijão,
o feijão de
corda,
a
laranja,
acerola,
a
goiaba, muita
coisa... Tudo a
gente planta!
Eu mesma, em
casa... Tudo o
que eu vou
fazer... aquele
óleo, eu ajunto
ele... se eu
cozinhar uma
carne,
eu

01) Aqui nós
produz
feijão,
milho,
mandioca.
Quando tá
chovendo, o
que
você
planta, tem.
Cebola.
coentro,
alho,
cenoura... Se
vc plantar
tem. Alface,
couve...

Plantação
de:
Feijão,
feijão
de
corda,
mandioca,
milho,
coentro
alface,
cebola,
alho,
cenoura,
couve,
pimenta,
pimentão

Frutas:
Maracujá,
acerola,
goiaba,
umbu, caju,
murici,
manga,
araçá,
mangaba,
banana,
castanha

Casa de mel,
mel

Sequilhos e
beijus

Sabão
caseiro
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coloco
na
geladeira,
e
aquela
gordurinha
que fica em
cima, eu tiro...
Aproveito
tudinho para
fazer sabão. Já
tem umas 8
pessoas
que
são freguês do
meu
sabão.
Nunca
comprei nem
uma lata de
óleo, ou sebo
para
fazer
sabão! Tiro a
gordura
de
tudo:
do
frango, do da
buchada... E
faço
sabão!
Com
esse
sabão
faço
tudo: lavo a
roupa, lavo os
pratos... Além
da gordura, os
produtos que
eu uso para
fazer o sabão é
o detergente,
álcool e a solda
caustica.
Tem uma casa
de abelha aqui
perto.

A banana

As abelhas aqui
usam muito a

A manga

02)
Aqui
tem muitas
frutas: caju,
goiaba,
murici,
umbu,
mangaba,
araçá.
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flor
do
umbuzeiro.
Os sequilhos,
os beijus...

10) Vocês
acreditam
que vocês
produzem
o
suficiente
para terem
uma vida
com
qualidade?
Ou
está
faltando
alguma
coisa?

Pra gente com a
família,
não
falta nada. Não
dá pra vender.

Temos
a
escola, e vai
ter esse ano a
creche.

Pra o sustento Tem
um
dá.
mundo
de
gente
que
quer
fazer
faculdade,
mas não tem
como.

02) A questão
é a condição
para congelar a
polpa do caju.
É preciso ter
um freezer. Já
disse a meu
marido, que se
Deus quiser eu
vou comprar
um
freezer.
Por que se eu
comprar um
freezer,
pra
mim tudo vai
ser
natural.
Até o tomate, o
extrato
de
tomate,
eu
faço.
Eu
cozinho
o
tomate, depois
eu
coava,
depois passava
na
peneira,
enchia
as
tapauwere,
colocava no
congelador. Eu

01)
A
energia
tá
muito cara!
O aumento
foi demais.
Antes
eu
pagava 20!
Agora veio
50.

Não
falta
nada para a
família; dá
para
o
sustento.

Eu
02)
pagava
4
reais
de
energia!
Agora veio
48.

Falta
condição
para
congelar
polpa
de
caju;
comprar um
freezer para
congelar as
polpas de
caju.

(Todas
reclamaram
do aumento
da energia!)

O posto de
saúde
precisa
funcionar
mais vezes
na semana.

Aumento do
valor
da
taxa
da
energia.
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fiz um exame,
e deu gastrite,
uma bactéria
da úlcera, e
esse extrato de
tomate
industrializado
, é um veneno.

Precisa de
creche;
faculdade
próxima.

01) Nós aqui
no semiárido,
ainda temos
que aprender a
conviver com
a seca. Por que

Alimentaçã
o saudável,
sem
agrotóxico,
natural;

Falta
a
provação
dos projetos
que
a
comunidade
tem.

O
posto
precisa
funcionar
mais vezes na
semana. Só
funciona
1
vez a cada
quinze dias.
Precisa
funcionar,
pelo menos
duas
na
semana.
Tem
os
projetos, mas
é
preciso
concorrer,
para
poder
fazer
as
coisas. Quem
tiver
mais
pontos...
Quem tiver
tudo que eles
pede.

11) Vocês
acham que
vcs
tem
uma
alimentaçã
o

Tem.
Por
causa que tudo
o que a gente
planta é tudo
natural.
Não

É sim! É mais
saudável. Não
tem
agrotóxico.
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saudável?
Por que?

tem
veneno.
Tudo.

a seca vem
sem a gente
esperar.
E
antes a gente
não tinha essa
preparação. A
seca vem sem
a
gente
esperar.
Nós
temos
feito cisterna
de produção,
cisterna
de
calçadão,
cisterna
de
enxurrada, e
cisterna
de
consumo, para
a comunidade
aproveitar
todas as gotas
d’água que cai
da chuva, não
deixar
desperdiçar...,
e também ter o
cuidado com
os barreiros de
trincheira...,
questão
de
botar
correnteza de
tanque,
pra
qualquer
chuvinha que
bater,
aproveitar a
água, e o milho
que antes a
gente
jogava...,
a
palha
do
milho..., todo
fora. Quebrava
só a espiga do
milho, e a
palha
era
perdido.
O

mandioca, o
feijão,
a
maracujá...
tudo é sem
veneno. Não
tem
agrotóxico!
Vem
da
roça.

Aprendend
o
a
conviver
com a seca:
cisterna de
produção,
cisterna de
calçadão,
cisterna de
enxurrada, e
cisterna de
consumo;
ter
o
cuidado
com
os
barreiros de
trincheira;
botar
correnteza
de tanque,
pra qualquer
chuvinha
que bater,
aproveitar a
água.

gente
aprendeu o
milho,
a
espiga do
milho,
e
também
aproveita o
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gado comia,
mas a gente
não fazia a
ração, o silo. E
depois dessa
seca que teve,
a
gente
aprendeu
o
milho, a espiga
do milho, e
também
aproveita o pé
do milho com
a palha. E a
mandioca, a
gente
só
aproveitava só
a
raiz
da
mandioca para
fazer a farinha,
e a mandiba
era
jogada
fora.
Agora
não,
nós
estamos
aproveitando e
fazendo o silo
e guardando! E
o caroço da
manga, que era
jogado fora,
estamos
aproveitando
para
fazer
ração.
Não
estamos mais
jogando
o
caroço
da
manga fora! O
caju, também.
Na região..., a
safra foi muito
boa de caju. A
castanha
a
gente vende.
Vem
os
atravessadores
e compram do

pé do milho
com a palha

...nós
estamos
aproveitand
o e fazendo
o silo e
guardando!
E o caroço
da manga,
que
era
jogado fora,
estamos
aproveitand
o para fazer
ração.

a
gente
aproveita os
caju
para
fazer ração.

adubo que a
gente usa; é
o estrume da
vaca
mesmo, o
estrume de
galinha..., o
de bode!
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preço
que
querem..., e aí
a gente acaba
vendendo. E
os caju era
jogado fora!
Agora não, a
gente
aproveita os
caju para fazer
ração.

12)
Quando
vcs eram
crianças,
quais
as
brincadeir
as
que
mais
gostavam
de fazer?

Se
é
a
mandioca,
o
feijão,
a
maracujá...
tudo é sem
veneno.

A
gente
vendeu
em
Cirica...
Nossa!
A
gente
diz:
Esse aqui é
bom! Não tem
agrotóxico!
Vem da roça.
Rapidinho foi
tudo!...
Fizeram fila!
(risos)

O adubo que a
gente
usa...,
com
todo
respeito (risos),
é o estrume da
vaca mesmo.
(risos)
O
estrume
de
galinha..., o de
bode!

A chuva tá
começando...
Ainda
é
pouca. Mas tá
ficando
bonito
a
plantação de
verduras

Casinha
areia.

de Pular corda

Brincar
de
boneca e fazer
panelada.

escola, Brincar
Tomar banho Na
nos
tanques, todo dia na roda
nas barroca
hora
do
intervalo,

de

Fazer
piquenique;
fazer
panelada. =
2x
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tinha
um
terreiro
grande...
a
gente
brincava de
bandeira!

Pular corda
= 2x

Fazer
piquenique

Brincava de Pular corda
amarelinha na
escola

Fazer
brincar
boneca
milho

Fazer e brincar
de boneca de
milho.
As
bonecas
de
milho tinha uns
cabelo
liso,
bonito! (risos)

Gostava de ir Guarde meu
para o mato, anel
bem
brincar
nas guardadinho...
árvores

brincar nas
árvores;
Subir
nas
mangueiras
= 2x

Tomar
banho nos
tanques, nas
barroca

e
de
de

brincava de
bandeira!

De noite, se
juntava
uma
ruma
de
menino e a
gente
brincava... "Eu
sou
pobre...,
pobre...
de
marré...,
marré..." (risos)
Era muito bom!

Eu já fui
muito
na
igrejinha!
Mas
não
deixo meus
filhos
irem
pra lá! (risos)
Tenho medo
de cobra.

Subir
nas
mangueiras
para
conversar...

Brincar
boneca

de

Brincar
roda

de

Guarde meu
anel
bem
guardadinho
...

Brincava de
amarelinha

brincava...
"Eu
sou
pobre...,
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pobre... de
marré...,
marré..."

13) E, hoje 02) Tirar prosa Risos...
em
dia, uns aos outros.
para
se
divertirem,
o que vcs
fazem aqui
na
comunidad
3) Eeeeita!... Gosto
e?
(risos)
Um dançar!
joguinho aqui
no sertão..., é
bom! Depois
do jogo, uma
cervejinha de
leve...,
um
churrasquinho..
. (risos)

Eu gosto muito
de jogar bola.
Já
estou
ficando velha,
mas
gosto
muito! (risos)
Ainda jogo.

01)
Eu,
graças
a
Deus
vou
para a igreja.
Canto.
Louvo
a
Deus, né?

de Tem
as
orações..., tem
um
lanchinho...

Tirar prosa
com
os
amigos;
encontro na
casa
dos
amigos = 2x
joguinho
aqui
no
sertão...,;
gosto muito
de
jogar
bola
;
brincar com
as crianças
na escola:
de bola = 3x

a Amigo
secreto, de ano
em ano, que a
gente faz..

02) Eu gosto
muito
de
brincar com
as crianças
na escola: de
bola.
No
domingo:
nós brinca.

uma
cervejinha
de leve...,
um
churrasquin
ho;
Um
churrasquin
ho = 2x

Jamile:
Na Encontro nas Um
igreja.
casas
dos churrasquinho.
Participo
do amigos
.. No domingo
coral da igreja.
sempre
tem
uma
brincadeira...
Assa carne...

03)
Tem
missa.
A
gente vai na
missa.

Gosto
de
dançar!; vai
em
uma
festa..; festa
junina = 3x

A festa de Sta. Na escola tem
Cicília,
na festa junina
novena.

04) Tem o
samba
de
coco.

O bom daqui é Tem
o
final
de novena.
semana! Você
vai em uma
festa..., vai no
bar... No bar só
tem amigos!
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Uma coisa boa
daqui que em
outro lugar não
tem
é
a
Zabumba.
É
muito bom. Lá
fora não tem.
Todo ano no
novenário tem
os
zabumbeiros. É
no dia 22.
Começa nove
dias antes.

Tem
o
reisado,
na
festa
da
padroeira.

05) Samba festa de Sta.
de roda
Cicília; Na
igreja.
Participo do
coral;
Na
igreja.
Participo do
coral;
A
gente vai na
missa.; Tem
a novena.;
Tem
as
orações;
vou para a
igreja.
Canto.
Louvo
a
Deu = 6x

06) Minhas
filhas
gostam de
ficar
no
whatsapp!
Eu digo a
elas que não
pode
ser
assim...

filhas
gostam de
ficar
no
whatsapp =
1x

Zabumba;
zabumbeiro
s; reisado =
3x

o samba de
coco.;
Samba de
roda = 2x

14) O que
vcs
entendem
sobre

1) Eu tenho
tudo. Graças a
Deus! Eu não
gostaria de ir

É boa. Por que
na cidade tem
poluição, e a
gente respira

02) Eu acho a 01)
Para Tenho tudo;
qualidade de mim é a Aqui a vida
vida
muito saúde!
é boa; Não
importante,
falta nada. ;
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qualidade
de vida?

embora daqui.
Fazer a minha
faculdade, é a
minha
dificuldade.
Mas eu vou
fazer.
Se
abrisse opções
para eu fazer:
administração,
advocacia,
pedagogia...

mal. Em São
Paulo
vc
acorda 4hs da
manhã, e só
volta as 9 ou
10 da noite.
Aqui não tem
isso!
Vc
acorda
6,
7hs...

muito bonita.
Assim..., nós
deve sempre
ajudar uma a
outra. Se uma
pessoa precisa,
a gente ajuda,
A gente tem
esse prazer de
ajudar. É uma
comunidade
unida. Eu não
tenho
uma
coisa...,
ela
tem...
Essa
qualidade, eu
acho
muito
bonita!
A
gente não sabe
entender como
alguém
não
ajuda
o
vizinho.

O que é
fundamental
, a gente tem
aqui.;
Eu
acho
a
qualidade
de
vida
muito
importante,
muito
bonita;
É
boa. ; eu
me
sinto
feliz
em
minha
comunidade
; Ter uma
vida
melhor?!
Aqui
é
melhor do
que lá fora
= 8x

Aqui é um
lugar livre;
Aqui
tem
mais
espaço;
a
gente tem a
roça pra ir;
muito
espaço pra
gente
andar!;
gente tem a
nossa
roça!= 5x

2) É boa. A
gente tem a
nossa roça! Se
precisar de uma
farinha, a gente

Se vc quiser
ficar
relaxando em
casa, sem a
obrigação de

04) Para mim 02)
É a
eu me sinto gente ajudar
feliz em minha a todos sem
comunidade.
Todo mundo

tem a ajuda
dos amigos.;
nós
deve
sempre
ajudar uma
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tem, e também ter que ir ajuda no um ao olhar
tem a ajuda dos trabalhar, vc outro...,
é quem!
amigos.
fica.
muito bom.

a a outra; A
gente tem
esse prazer
de ajudar. É
uma
comunidade
unida; Todo
mundo
ajuda no um
ao outro..., é
muito bom.;
a
gente
ajudar
a
todos sem
olhar
a
quem; Ser
unido. ; A
união entre
todos.;
A
união;
Todos nós
somos
irmão.;
Todo
mundo se
ajuda; for
na casa de
um vizinho,
você toma
café, se você
quiser, vc
dorme;
é
servir uns
aos outros;
Se precisar
de
uma
farinha
=
14x

3) Ter uma vida
melhor?! Aqui
é melhor do
que lá fora.
Tudo lá fora é
comprado.

É diferente da
cidade
em
relação
a
educação..., a
escola,
né?
Mas,
na
cidade tudo

05)
Temos
uma líder que a
gente
pode
contar
com
ela.

03)
Ser É boa. Na
unido.
A cidade tem
união entre poluição, a
todos.
gente
respira mal
= 1x
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você tem que
comprar! E
aqui não!
5)
Aqui é
melhor, por que
aqui a gente
tem
mais
sossego.
Em
São Paulo a
vida
é
estressada
demais. Aqui é
um sossego. Vc
não tem medo
de nada! É um
sossego.

Na cidade tem 06) A união
esse negócio
de
droga!
Aqui não vê
tanta
coisa
assim. Vc não
se preocupa
tanto
com
seus
filhos
como
na
cidade.

04) Todos
nós somos
irmão. Todo
mundo
se
ajuda.

a gente tem
mais
sossego; Vc
não
tem
medo
de
nada! É um
sossego.;
Vc não se
preocupa
tanto com
seus filhos
como
na
cidade.; eu
saí e deixei a
porta aberta,
e
estou
sossegada.;
Se vc quiser
ficar
relaxando
em
casa,
sem
a
obrigação
de ter que ir
trabalhar, vc
fica.; saí e
deixei
a
chave
da
casa com a
vizinha;
Sossegado =
7x

6) Aqui tem
mais espaço!
Aqui a gente
tem a roça pra
ir. Tem muito
espaço
pra
gente andar!
Minha
qualidade de
vida é boa. Se
você for na

Na cidade é
portão
fechado.
Aqui..., eu saí
e deixei a
porta aberta, e
estou
sossegada.

05)
Respeitar a
todos,
A
religião do
outro. E aqui
é assim.

Para mim é
a saúde = 1x

Respeitar a
todos,
A
religião do
outro.
E
aqui
é
assim. = 1x
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casa de um
vizinho, você
toma café, se
você quiser, vc
dorme. ... Lá
fora não! Se
não for seu
parente...

Dançar. Se
divertir. Eu
gosto
de
dançar = 1x

Temos uma
líder que a
gente pode
contar com
ela = 1x
7) Aqui a vida é
boa.
Tenho
minha
coisinhas...
Não falta nada.
O
que
é
fundamental, a
gente tem aqui.

Eu saí e deixei
a chave da
casa com a
vizinha!

06) Pra mim Fazer
a
é servir uns minha
aos outros.
faculdade; É
diferente da
cidade em
relação
a
educação...,
a escola =
2x
Na cidade
tem
esse
negócio de
droga! Aqui
não vê tanta
coisa assim
= 1x

8) A vida aqui é Aqui é um
boa. Aqui tem lugar
livre,
sossego.
né?
Sossegado
A minha filha
mais
velha
nasceu e se
criou
na
cidade (São
Paulo), é mais
fechada... ; a
mais nova que
se criou aqui é
uma

07) Dançar.
Se divertir.
Eu gosto de
dançar!
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diferença...
Não tem nada
a ver uma
com a outra.
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APÊNDICE U

IMAGENS DAS IGREJINHAS DE CIRIQUINHA E VIRAÇÃO
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APÊNDICE V
IMAGENS DA TRILHA QUE LEVA À GRUTA “IGREJINHA” ENTRE
CIRIQUINHA E VIRAÇÃO
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ANEXOS
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ANEXO A
Material informativo, preparado pelo IBGE com apoio do tribunal superior
eleitoral, para orientação aos eleitores e candidatos nas eleições de 2016 do
município de Jeremoabo, Bahia, Brasil.
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ANEXO B
RENISUS – Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS
Espécies vegetais
1 Achillea millefolium

37

Lippia sidoides

2 Allium sativum

38

Malva sylvestris

3 Aloe spp* (A. vera ou A. barbadensis)

39

Maytenus spp* (M. aquifolium ou M.
ilicifolia)

40

Mentha pulegium

4

Alpinia spp* (A. zerumbet ou A.
speciosa)

Mentha spp* (M. crispa, M. piperita ou
M. villosa)
Mikania spp* (M. glomerata ou M.
laevigata)

5 Anacardium occidentale

41

6 Ananas comosus

42

7 Apuleia ferrea = Caesalpinia ferrea *

43

Momordica charantia

8 Arrabidaea chica

44

Morus sp*

9 Artemisia absinthium

45

Ocimum gratissimum
Orbignya speciosa

10

Baccharis trimera

46

11

Bauhinia spp* (B. affinis, B. forficata ou
B. variegata)

47

12

Bidens pilosa

48

13

Calendula officinalis

49

Petroselinum sativum

14

Carapa guianensis

50

Phyllanthus spp* (P. amarus, P.niruri, P.
tenellus e P. urinaria)

15

Casearia sylvestris

51

Plantago major

16

Chamomilla recutita = Matricaria
chamomilla = Matricaria recutita

52

17

Chenopodium ambrosioides

53

Polygonum spp* (P. acre ou P.
hydropiperoides)

18

Copaifera spp*

54

Portulaca pilosa

19

Cordia spp* (C. curassavica ou C.
verbenacea)*

55

Psidium guajava

20

Costus spp* (C. scaber ou C. spicatus)

56

Punica granatum

21

Croton spp (C. cajucara ou C. zehntneri)

57

Rhamnus purshiana

22

Curcuma longa

58

Ruta graveolens

Passiflora spp* (P. alata, P. edulis ou P.
incarnata)
Persea spp* (P. gratissima ou P.
americana)

Plectranthus barbatus = Coleus barbatus

619

23

Cynara scolymus

59

Salix alba

24

Dalbergia subcymosa

60

Schinus terebinthifolius = Schinus
aroeira

25

Eleutherine plicata

61

Solanum paniculatum

26

Equisetum arvense

62

Solidago microglossa

27

Erythrina mulungu

63

28

Eucalyptus globulus

64

29

Eugenia uniflora ou Myrtus brasiliana*

65

Tabebuia avellanedeae

30

Foeniculum vulgare

66

Tagetes minuta

31

Glycine max

67

Trifolium pratense

32

Harpagophytum procumbens

68

Uncaria tomentosa

33

Jatropha gossypiifolia

69

Vernonia condensata

34

Justicia pectoralis

70

Vernonia spp* (V. ruficoma ou V.
polyanthes)

35

Kalanchoe pinnata = Bryophyllum
calycinum*

71

Zingiber officinale

36

Stryphnodendron adstringens =
Stryphnodendron barbatimam
Syzygium spp* (S. jambolanum ou S.
cumini)

Lamium album

* definir a(s) espécie(s) com cultivo, estudos e indicação de uso
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“Um pouco de chuva a cada dia
encherá os rios até transbordarem”.
Provébio africano

