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Apresentação
A coleção de livros “Patrimônio Contado: Alcântara, Cultura e Educação” é resultado do Projeto de Educação Patrimonial
que vem sendo desenvolvido pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan/MA, em parceria com a Secretaria de Educação de Alcântara e a Universidade Federal do Maranhão desde o ano de
2007.
Alcântara conserva um vasto e diversificado patrimônio cultural, de valor inestimável para a identidade da nação brasileira. Em
razão disso, a proteção e preservação desse
rico patrimônio, conforme estabelecido
pela Constituição Federal é dever de todos:
União, Estado, Município e Sociedade. O
Iphan, em 1948 tombou o conjunto arquitetônico e paisagístico de Alcântara e desde
então vem trabalhando em prol da sua proteção e preservação através de ações de fiscalização, restauração, promoção e educação.
O patrimônio cultural deve ser tratado
como um conceito inclusivo, que engloba
questões pertencentes a diversas áreas do
conhecimento, constituindo-se como um
recurso de mediação e integração entre as
disciplinas do ensino formal. Nessa perspectiva, o espaço escolar torna-se o local mais
adequado para o ensino e o debate das práticas de preservação, por ser um espaço já estruturado, que permite a construção de um
ensino contínuo e sistemático do tema, com
enfoque multidisciplinar.
A elaboração dos livros didáticos foi realizada com todo cuidado para que refletissem o universo das referências culturais do
município e abordassem temas relativos à
vida cotidiana da comunidade alcantarense

através da narrativa das aventuras vividas
pelos personagens Ana, Artur e José. As noções e conceitos fundamentais para o debate
ligado à preservação do patrimônio cultural
são aos poucos introduzidos e explicados
em quadros de texto e com imagens, em linguagem um pouco mais científica. O enredo
ficcional de fundo ajuda a exemplificá-los.
Desse modo esperamos que os alunos se
apropriem dos quadros conceituais e sejam
capazes de empregá-los em situações cotidianas.
A opção pelo uso da mescla da narrativa
de ficção com texto didático e as propostas
de atividades deu-se por avaliarmos que a
produção literária pode exercer uma função
importante no processo de aprendizagem,
despertando o interesse a respeito do contexto da história narrada. Além disso, não se
pode esquecer que a literatura é responsável
pela formação de nosso universo de fantasias e referências, e também uma maneira
nova de experimentarmos a realidade.
Esperamos que ao final desse ciclo de
estudos proposto nos livros possamos despertar uma consciência sobre a importância
da preservação do patrimônio cultural de
Alcântara e mesmo do país, fomentando a
participação dos alunos na prática da preservação patrimonial, para que se torne algo
cotidiano e integrado à vida dos alcantarenses, reforçando os laços de identidade entre
os moradores e seu próprio patrimônio,
tornando-o, efetivamente, um conjunto de
bens compartilhados por todos.
Kátia Santos Bogéa
Superintendente do Iphan no Maranhão
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Prefácio
Caros alunos,
Esta coleção de livros narra as aventuras de Ana, Artur e José, pré-adolescentes que estão crescendo em Tapuitapera, um pequeno povoado inventado
por nós, localizado no interior de Alcântara. Embora seja uma narrativa de
ficção, qualquer semelhança com fatos
e caracteres reais não é mera coincidência, pois durante o processo de criação
nos baseamos em pesquisas de campo,
ou seja, viagens à Alcântara e conversas
como os moradores, e também num ciclo de oficinas, envolvendo alunos do
município. Ao longo dos quatro volumes que compõem a coleção Patrimônio
contado: Alcântara, educação e cultura,
os protagonistas da trama, inspirados
nos adolescentes do município, viverão
histórias de mudanças e descobertas, ao
mesmo tempo em que irão conhecendo
e reconhecendo a cultura local.
Ana, a recém-chegada de São Paulo,
o primo Artur e o amigo José, percorrerão todo o município de Alcântara tentando desvendar um mistério. No caminho, conhecerão edificações históricas,
lendas, tradições e costumes, além da
geografia do lugar. Aprendendo, assim,
a história da cidade e a formação do seu
importante patrimônio cultural.
Ficção e pesquisa se juntam, portanto, nestes livros de educação patrimonial, cujo principal objetivo consiste em
produzir conhecimentos e propor um
espaço de discussão dentro da escola
para pensarmos qual a melhor maneira

de cuidar do amplo e rico patrimônio
cultural de Alcântara.
Decidimos nomear o local imaginário, onde tem início a estória, de Tapuitapera como uma forma de homenagem
e lembrança da primeira nomeação de
Alcântara. O nome indígena, dado pelos tupinambás.
Ao longo dos livros, vocês encontrarão quadros explicativos, onde discutiremos conceitos importantes para
pensarmos a preservação patrimonial.
Também haverá exercícios para trabalharmos o que aprendermos em cada
capítulo. As palavras em rosa são aquelas que devem ter seu significado consultado no glossário; as palavras em
vermelho devem ter o significado escrito por vocês na criação de um glossário
dos alunos.
Esperamos que vocês, de alguma forma, se reconheçam nos protagonistas, e
que, como eles, se familiarizem e aprendam com o patrimônio cultural local.
Flávia Luz Pessoa de Barros
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UNIDADE

1

RECONHECENDO ALCÂNTARA

CAPÍTULO I
A Chegada
Era uma menina de onze como muitas outras. Sua família tinha também uma história
como a de muita gente que se vê por aí. Mas, naquele momento, para Ana, nada daquilo
parecia comum.
Ana estava debruçada na grade do andar de cima da lancha, vendo o céu e o mar, na
tentativa de acompanhar o balanço das ondas. Não estava sozinha. Tia Lúcia, sentada ali
ao lado, cuidava do monte de sacolas que as duas levavam.
— Que horas são? - perguntou Ana. — Falta pouco. Em quinze minutos estaremos lá.
As duas haviam embarcado no porto da Praia Grande às sete horas da manhã, e Ana já
estava cansada da longa viagem. Não do trajeto de lancha, que demorava só uma hora,
mas sim da longa jornada
dentro do ônibus de São Paulo
até São Luís. Havia saído três
dias atrás da rodoviária de São
Paulo e chegado a São Luís na
noite anterior. Nem teve tempo
de desarrumar as malas e já
embarcou na primeira lancha
da manhã. Agora faltava pouco
pra chegar a Alcântara.
— Uou! – gritou Ana.
Uma onda enorme havia
molhado a menina. Ela ria,
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fazia um calor com o qual ela não estava acostumada, um banho de mar inesperado era
um refresco. Mesmo cansada, estava ansiosa demais para tentar cochilar. O balanço do
mar jogava a lancha de um lado para o outro e nesse embalo iam os pensamentos de Ana:
ora pensava na família em São Paulo, ora na nova vida que teria em Alcântara.
— Não quer sentar Ana? Assim você vai chegar toda molhada, essa baía é traiçoeira
– disse a tia, tocando-a no braço. A menina sentou-se e ganhou da tia um carinho no
cabelo.
Estavam cruzando a baía de São Marcos, um lugar cheio de histórias. Alcântara ficava
entre duas baías de águas agitadas, a de São Marcos e a de Cumã. Desde os tempos em que
os navegadores portugueses tentavam chegar à costa do Maranhão, muitas embarcações
naufragavam nessas águas. As ondas ali, no período de vento, lá pelo mês de setembro,
chegavam a quatro metros de altura, assustando até o mais corajoso dos marinheiros!
Quantas promessas não haviam sido feitas pra que os santos protegessem aqueles que
faziam a travessia.
— Olha! – apontou Ana levantando-se. — É aqui?
— Aí é Alcântara. Vamos levantando e pegando tudo, antes que todo mundo queira
descer ao mesmo tempo.
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Breve Histórico de Alcântara
Quando Ana chega a Alcântara, encontra
uma cidade com casas, ruas e praças como
ela nunca tinha visto antes. Rapidamente, ela
percebe que é um município que parece ser
muito antigo. Qual seria a história de Alcântara? Como esse território foi ocupado?
Antes de 1500, as terras que hoje chamamos de Brasil eram habitadas por diversos
grupos indígenas diferentes entre si. Nessa
época, a Europa estava passando por um
período de formação, de delimitação do território, de instauração de estruturas administrativas, que integraria cada nação, e também por disputas entre famílias de nobres
para determinar quem ficaria com o trono
real. Portugal e Espanha foram os primeiros
a terem seus territórios delimitados, unificados, e a monarquia consolidada. Por isso,
eram as duas nações mais fortes e importantes, politica e economicamente, da Europa.
Naquela época, existia um importante e
lucrativo comércio de especiarias entre os
países europeus e as Índias. Contudo, Portugal e Espanha estavam geograficamente distantes das Índias, o que dificultava muito o
comércio. Para reverter essa situação, Portugal e Espanha iniciaram, no século XV, a expansão ultramarina. Tinham como objetivo
encontrar um caminho pelo mar que levasse
às Índias, situação que poderia aumentar o
volume de comércio para os mercadores e
comerciantes, elevar os rendimentos para a
Coroa, bem como trazer novos fiéis para a
Igreja Católica, por meio da catequização.
Várias caravelas lançavam- se ao mar na
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busca por novas terras e na tentativa de contornar a África para chegar as Índias.
Como Portugal e Espanha eram as nações mais fortes e também ligadas à Igreja,
que naquela época exercia não apenas uma
função religiosa, mas também política, as
duas nações assinaram um tratado, legitimado pelo Papa, o qual determinava que as terras descobertas no novo mundo seriam divididas entre Espanha e Portugal. Essa decisão
ficou conhecida como “Tratado de Tordesilhas”, assinado em 7 de junho de 1494, seis
anos antes da chegada dos portugueses ao
Brasil. A chegada do navegador português
Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 21 de
abril de 1500 era parte das expansões ultramarinas portuguesas e marcou o início da
presença portuguesa no território. Durante
os primeiros anos, as atividades realizadas
por Portugal no Brasil se restringiam à extração do pau-brasil e ao esforço para garantir a posse da nova terra. Apenas em 1535,
iniciou-se de forma efetiva a colonização
do território, com a divisão das terras em
grandes propriedades entregues à gente da
pequena nobreza portuguesa, burocratas e
comerciantes ligados à Coroa.
O Maranhão, por sua localização distante das principais atividades desenvolvidas na colônia, tais como a plantação de
cana-de-açúcar no Recôncavo Baiano e em
Pernambuco, não era alvo do interesse dos
portugueses durante o primeiro século da
colonização. Já para os franceses, conquistar o Maranhão era uma forma de obter
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uma colônia e participar das expansões ultramarinas, uma vez que eles tinham sido
excluídos do Tratado de Tordesilhas e não o
reconheciam como legitimo. Sendo assim,
pretendiam fundar em terras maranhenses
a França Equinocial, como ponto de partida
na conquista de mais terras na América. A
cidade de São Luís foi fundada em 1612 pelos franceses. Desse mesmo período, temos
relatos de padres capuchinhos, que viajaram
em missões de reconhecimento para futuras
ações de catequização, sobre a existência de
uma grande aldeia de índios tupinambás,
chamada de Tapuitapera, na região onde se
localiza hoje a sede de Alcântara. Estimava-se que existiam cerca de oito mil indígenas
na região.
O nome Tapuitapera significa residência
dos tapuios, ou também cabelos compridos.
Tapuio, para os tupinambás, eram todos os
índios diferentes deles. Tal fato revela que

Implantação da Cruz pelos Padres Capuchinhos,
marco da colonização francesa na Ilha de São Luís

Índios tapuios
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os tupinambás não foram os primeiros habitantes ali, antes deles possivelmente existiu
outro grupo indígena.
Não demorou muito para os portugueses entrarem em guerra com os franceses
em terras maranhenses. Embora os franceses tenham resistido, no ano 1615, São Luís
foi dominada pelos portugueses. Durante o
combate, conhecido como “Batalha de Guaxenduba”, os tupinambás apoiaram os franceses, o que levou a um verdadeiro massacre
desses índios, deixando Tapuitapera destruída. Começou assim a colonização portuguesa na região de Alcântara. Primeiramente,
foram instalados engenhos de açúcar, depois,
construiu-se um pelourinho e uma Casa de
Câmara e Cadeia, como símbolos do poder
da Coroa portuguesa no local e também da
existência de leis e ordem. O crescimento
econômico e a presença desses símbolos de
poder elevaram o local à condição de “vila”,
sendo batizada com o nome português de
Santo Antônio de Alcântara.
Durante o período colonial, o município de Alcântara passou por fases de crescimento econômico e também de queda. A economia local se baseou, durante
o século XVII, na produção de algodão,
milho, arroz, farinha, mandioca, cana-de-açúcar e na criação de gado, o que tornava Alcântara uma das principais fontes de
produção de alimento do estado.
O auge econômico ocorreu entre a segunda metade do século XVIII e a primeira
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do século XIX, quando Alcântara tornou-se
um grande centro de produção de sal, que
era extraído de suas centenas de salinas; de
açúcar e de cachaça, provenientes dos 22
engenhos existentes na região; e também de
carne, couro, algodão, milho, farinha, arroz e
tapioca produzidos nas fazendas.
Foi nesse período de crescimento econômico que boa parte dos casarões e sobrados
encontrados hoje na sede do município foram construídos, simbolizando, com sua
arquitetura, uma época e uma classe social
do Brasil colonial. Além de demonstrarem a
riqueza de seus proprietários.
O apogeu econômico de Alcântara não
era para todos. Também encontramos,
ainda hoje, as marcas da história de outro
segmento social fundamental na construção do município: os negros que eram
trazidos da África para trabalharem como
escravos nas fazendas de Alcântara.
Os portugueses, pouco antes de chegarem ao Brasil, já haviam ocupado parte
do território africano. Como não existia
população suficiente em Portugal para
trabalhar nas grandes propriedades, tampouco condições para a contratação do
número necessário de trabalhadores remunerados, deu-se início ao comércio de
negros africanos escravizados, vendidos
em várias colônias europeias para fazerem todos os tipos de trabalhos, principalmente o trabalho agrícola. O Maranhão era um dos pontos da rota do tráfico
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negreiro e, com o crescimento econômico de Alcântara, ocorreu o aumento do
número de homens, mulheres e crianças
africanas trazidas para trabalharem como
escravos nas fazendas e engenhos.
Em Alcântara, todas as fazendas e engenhos funcionavam com mão de obra
escrava, o que fazia com que maior parte da população local fosse formada por
escravos negros. Depois da abolição da
escravatura em 1888, que tornava ilegal o
uso e o comércio de escravos, e da falência do comércio de algodão, por conta da
competição com comerciantes americanos, o município sofreu severa crise ecoComunidade quilombola

nômica, e os proprietários das fazendas e
dos casarões abandonaram suas propriedades, fugindo da crise.
A grande população negra permaneceu na região e começou a dar uma nova
ocupação ao lugar. Foram formadas no
município diversas comunidades rurais,
os quilombos de negros de Alcântara.
Atualmente, a população local é formada
principalmente por descendentes de escravos negros vindos da África, que carregam, quer no seu cotidiano, quer em
seus hábitos culturais, características e
elementos de toda a trajetória histórica de
Alcântara.
Pelourinho
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Ana franzia os olhos pra tentar enxergar melhor. Estavam ainda um pouco distantes,
a cidade não passava de um monte de manchas alaranjadas dos telhados, contornadas
pelo verde da mata e cobertas por um imenso céu azul, cheio de nuvens. Era o mês de
abril, a época de chuvas ainda não havia acabado. Mas o que mais chamou a atenção da
menina foi uma revoada de guarás.
— Titia, olhe aqueles pássaros vermelhos! São enormes!
— São guarás. Você vai ver muitos desses por aqui. Em São Paulo não tem?
— Em São Paulo, tem muitos pombos e umas rolinhas. Nunca vi um pássaro tão
bonito.
No porto do Jacaré, Artur avistou a lancha de longe. — Mamãe! Elas estão chegando.
Artur ficava tentando entender por que uma menina vinha
morar com eles. Ninguém havia explicado nada direito para o garoto. Ele sabia
que havia acontecido alguma coisa lá em São Paulo e por isso a menina estava vindo,
mas não sabia o que era. No dia em que tia Lúcia foi visitá-los, as mulheres ficaram
conversando na cozinha enquanto ele via televisão. Escutou as duas chorarem e falarem
de uma tal Maria. Depois a mãe saiu da cozinha e disse:
— Artur, a filha da tia Maria, sua prima Ana, vem morar uns tempos aqui com a
gente. Semana que vem ela chega. Depois eu te explico.
O depois não chegou e ninguém explicou nada direito. Como naquela semana Artur
tinha desobedecido à mãe, achou melhor nem perguntar e apenas obedecer. Agora, ali
no porto, ficava pensando nas partes da conversa que havia escutado na cozinha. Ele
não se lembrava de conhecer nenhuma parente da sua mãe com o nome de Maria.
Tia Lúcia e sua mãe ficaram um tempão falando de quando as duas e mais a Maria
brincavam no banhado que tinha na casa da bisavó Nena. De repente, o menino
percebeu: se a bisavó dele, Nena, era também avó de Maria, e se Ana era filha de Maria,
então, ele e Ana tinham a mesma bisavó. Decidiu que assim que a prima chegasse iria
levá-la pra conhecer a bisavó Nena. Parou de pensar nessa confusão de prima, tia, mãe,
avó, bisavó quando escutou a lancha atracar no porto.
Enfim haviam chegado. Ana desceu com suas duas sacolas, tia Lúcia carregava uma
terceira. Todos se abraçaram e foram devidamente apresentados:
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— Ana, esse é seu primo Artur, sua tia Inês e seu tio Ribamar – disse tia Lúcia.
— Oi – respondeu Ana, de modo ainda envergonhado.
— Anda Artur, faça como seu pai e pegue logo uma sacola. A menina deve estar
muito cansada.
— Com certeza — completou tia Lúcia. — Depois de três dias num ônibus! Mas já
melhora.
Em seguida falou baixinho no ouvido de tia Inês: — Coitada, ainda tá muito triste
com tudo isso. Atravessaram o tablado de madeira que ligava o píer à rua, Ana não pôde
deixar de notar os inúmeros caranguejinhos que entravam e saíam de seus buracos. Era
um grande mangue, uma mistura de lama com uma vegetação baixa bem verde, cujas
raízes pareciam estar flutuando. Aquele cenário a deixou intrigada e curiosa: Raízes para
fora? – pensou a menina. Pararam um minuto na Estação Hidroviária de Passageiros
para tomarem uma água e logo seguiram rumo à Praça da Matriz. Os adultos tomaram
a frente, entretidos com as novidades da família, enquanto Ana e Artur seguiam mais
atrás A subida da ladeira do Jacaré era bastante íngreme, com o corpo cansado a menina
ia arrastando os pés pelas pedras do calçamento, Artur tentava disfarçar, mas estava
penando para subir com a sacola.
Ana estava admirada com aquilo tudo, quantas casinhas antigas e coloridas havia
naquela ladeira. E aquele piso de pedras, formando losangos com pedras brancas de
calcário e pedras de arenito avermelhado. Artur e Ana ainda não haviam trocado
nenhuma palavra, apenas se observavam. Ana era uma menina morena, esguia, de
cabelos cacheados na altura dos ombros, tinha as faces rosadas e seus olhos pareciam
cansados, porém sempre curiosos. Artur era negro, magro, vivia sorridente e de boné
na cabeça, mas também tinha um temperamento forte, era um menino teimoso que
falava o que lhe vinha à cabeça. Ana rompeu o silêncio com uma pergunta:
Contornaram a praça e continuaram subindo. Ana estava pensativa e cada vez mais
curiosa. Artur, que já conhecia tudo por ali também estava curioso, mas com a prima.
Por que será que ela vem morar aqui? Será que vamos estudar na mesma escola? Em
que série ela está? O que ela gosta de fazer? Ana pensava: sei que essas pedras no chão
são antigas, estão gastas, algumas parecem mais novas do que outras. Como tinham
ido parar ali? Por que não punham logo um asfalto para facilitar a caminhada e o vai e
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vem dos carros? Os dois tinham muitas coisas pra conversar, e teriam bastante tempo
para isso.
— Ai! – gritou Ana.
Abruptamente, a menina teve seus pensamentos interrompidos pelo vôo rasante de
um marimbondo, logo viu que não era apenas um, mas sim um enxame que saía de
um velho casarão em ruínas. Deu uma corridinha tentando se esquivar dos insetos,
Artur segurou o riso. Mais alguns passos e chegaram à Praça da Matriz. Casarões e
sobrados coloniais enormes e imponentes, alguns com mirantes no topo, cercavam
toda a praça. Na praça, existia um grande gramado, onde estava situada a Igreja da
Matriz e um pelourinho. Para que casas tão grandes, cheias de portas e janelas?
Moraria alguém ali? Ana matutava, tinha a impressão de estar em uma cidade cheia de
mistérios e histórias Ainda assim a vida corria normalmente por entre as velhas casas.
As pessoas transitavam pela praça, comentando sobre a vida, indo trabalhar, voltando
das compras, parecia que só ela estava admirada com aquele lugar tão diferente de tudo
o que conhecia.
Os meninos se juntaram aos adultos. Enquanto Ana arregalava os olhos para tantas
novidades, tia Lúcia e os outros conversavam com um senhor ao lado de um carro
estacionado na praça. Artur e Ana sentaram-se em um banco sob a sombra de uma
grande árvore, estavam exaustos da subida. Uns meninos jogavam futebol ao lado
da ruína, e os dois, quase sem fala de tão cansados, distraíam-se olhando o jogo e
conversando um pouquinho:
— Por que será que se chama ladeira do Jacaré? É um nome engraçado, né?
— Eu num sei direito, mas o que já ouvi é que tem esse nome porque forma um
desenho como se fosse uma escama de jacaré.
— Pode ser – falou Ana, pensando no assunto.
Os dois deram risada imaginando aquela ladeira como um jacaré gigante.
— Ana, Artur – chamou tia Inês.
Era a hora de ir para essa tal “comunidade” e conhecer a casa nova. Finalmente,
Ana poderia tomar um banho, almoçar e descansar.
— Minha flor, eu vou ficar por aqui – disse tia Lúcia. — Tenho que pegar a lancha pra
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São Luís ainda hoje, amanhã tenho serviço logo cedo. Achei que vocês iam passar
a noite aqui, mas como eles conseguiram uma carona com o carro da secretaria,
vocês já vão hoje mesmo pra casa de titio Ribamar e da titia Inês. Se der tudo
certo, no fim do mês eu vou até lá pra ver como andam as coisas e trazer notícias
de sua mãe. Ajude todos lá e se comporte. Você vai ver que vai dar tudo certo.
Ana abraçou a tia com lágrimas nos olhos, embora só se conhecessem havia
dois dias e estivesse curiosa para conhecer Alcântara, estava triste com tantas
despedidas seguidas. — Vamos, Ana, já estão todos no carro – chamou a tia Inês.
— Dê essa sua sacola para eu botar no maleiro. Tia Lúcia acenou e disse que
viria no fim do mês. Ana entregou a sacola e pulou para dentro do carro, não
estava entendo nada, já não haviam chegado a Alcântara? Onde era Tapuitapera?
A menina tentou ficar de olhos abertos para ver o caminho, que tinha muito
verde, palmeiras de todos os tipos: babaçu, buriti, juçara, coqueiros e carnaúbas.
Via também da janela alguns povoados, casas de alvenaria, casas de taipas e muito
animais soltos. Era a primeira vez que Ana via um porco vivo! Só conhecia mesmo
porco na panela. Depois de meia hora de estrada, o cansaço venceu a menina e, aos
poucos, seus olhos foram ficando pesados, apertados, e ela pegou no sono. Artur
não via a hora em que prima estaria mais descansada para poder lhe mostrar tudo
por lá e ouvir as histórias que Ana tinha para contar, principalmente, queria saber
o motivo que a levara a se mudar.

O Pesadelo de Ana
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COMUNIDADE
Quando falamos das comunidades,
não estamos tratando apenas da ocupação do espaço, mas sim, de uma forma de
vida, ou seja, de tudo que acontece nesses
espaços. Nas comunidades os moradores
compartilham um modo de vida: um tipo
de alimentação, alguns a mesma religião,
os espaços para diversão, a casa de farinha
e, algumas vezes, trabalham em parcerias
comunitárias, como quando organizam
as festas de santos, ou trabalham nas roças comunitárias. Além disso, os moradores de uma mesma comunidade, em geral,
têm histórias parecidas, suas famílias vieram de um mesmo local. Muitos de seus
ascendentes foram os formadores de suas
comunidades.
Cada comunidade de Alcântara possui sua própria história e, juntas, formam a história do município. A maior
parte das comunidades rurais são quilombolas, ou seja, foram formadas por
escravos ou escravos libertos. Existem
três tipos de formação das comunidades
rurais que são mais comuns: a) forma-

das por negros fugidos, b) formadas por
escravos que trabalhavam em Ordens
Religiosas e que herdaram as terras dos
religiosos, c) formada por escravos que
ficaram com as terras de seus antigos
senhores depois da crise econômica do
século XIX.
Existem aproximadamente 120 comunidades espalhadas pela zona rural. Cada
uma possui seu próprio nome e suas próprias características. Reunidas formam o
município de Alcântara, o que significa
que são governadas pela mesma prefeitura, ou seja, é a mesma Secretaria de Educação que cuidada das escolas de todas
as comunidades, todas votam no mesmo
prefeito e devem seguir as mesmas leis
municipais.
Como vimos, as comunidades de Alcântara são mais do que um local de moradia, são locais de encontro e troca de
saberes e de práticas tradicionais, como
festejos, culinária, música, modos de
construção, entre outros.

Comunidades
Quilombolas de
Alcântara, Casa
de farinha
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Exercícios capítulo i
Interpretando o texto
1. Ana acabou de chegar ao município de
Alcântara e para ela tudo é novidade. Se
ela tivesse escrito uma carta contando
seu primeiro dia na cidade nova o que ela
contaria? Como ela se sentiu? Imagine
que você é Ana, escolha um remetente,
pode ser um familiar ou amigo, e escreva você essa carta. Lembre-se de escrever
com detalhes todas as impressões do lugar novo e também da família que acabou de conhecer.
2. Imagine se a situação fosse contrária: se
Artur estivesse indo morar em São Paulo.
O que você acha que causaria mais surpresa e estranhamento para ele?
3. Escolha um momento desse capítulo que
ache importante e faça uma ilustração.
4. Ao longo da caminhada de Ana até a Praça da Matriz, ela se faz muitas perguntas.
Após a leitura do capítulo e do quadro
explicativo “Breve histórico deAlcântara”,
de que maneira você responderia às perguntas da menina?
As perguntas são as seguintes: (para essas respostas consulte no glossário as
palavras: mangue, casarões e sobrados)
a)Raízes para fora? b)Para que casas tão
grandes, cheias de portas e janelas? Moraria alguém nelas?
Meu glossário
Agora faça você mesmo seu próprio glossário. Tomando como exemplo o glossário deste livro, escreva a definição da palavra “comunidade”.
Trabalhando os quadros explicativos
1. Após a leitura do capítulo e do quadro explicativo “Comunidade”, responda à per-
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gunta: Por que Ana estranhou o fato de
já terem chegado à Alcântara, mas ainda
terem de ir à Tapuitapera?
2. A partir da leitura do quadro explicativo “Comunidade” faça os seguintes
exercícios:
a) Escreva tudo o que você sabe sobre a formação de sua comunidade.
b) Faça um desenho de sua comunidade
como se fosse um mapa. Destaque nele
os locais de encontro comunitário (exemplo: casa de farinha, clube, igreja e outros
de que você se lembrar).
c) Pensando nos lugares que você destacou,
descreva-os fisicamente e conte o que
acontece em cada um.
d) Pegue um mapa do Maranhão e localize
geograficamente sua comunidade. Ela
está em que direção geográfica dentro do
estado?
3. A partir da leitura do quadro explicativo
“Breve histórico de Alcântara”, responda
às seguintes perguntas:
a) Por que os franceses ocuparam o Maranhão? Quando e por quem eles foram
expulsos?
b) Qual era o primeiro nome de Alcântara?
O que ele significava?
c) Em que época foi construída a maioria
dos casarões da sede de Alcântara? O que
estava acontecendo com a economia do
município naquela época?
d) Quem eram os trabalhadores das fazendas de Alcântara na época da colônia? De
onde eles vinham? Com a crise econômica no município, para onde eles foram?
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CAPÍTULO II
O Pesadelo de Ana
– Ana, acorda! Chegamos! – disse Artur.
Ela abriu os olhos sem saber direito onde estava. Os tios, já fora do carro, pegavam as
sacolas. Enfim, após uma hora, tinham chegado. A casa ficava a uns 800 metros do lugar
onde o carro havia parado. Foram andando pelo caminho de terra e, em cada casa que
passavam, os tios paravam para cumprimentar os amigos já apresentando a menina que
ainda não havia despertado direito desde que saíra da van. Os olhos vivos e curiosos de Ana,
agora estavam somente cansados e tinham um olhar triste.
Artur percebeu uma lágrima escorrendo no rosto da prima, Ana tratou de enxugá-la
rapidamente. Será que ela não gosta daqui? Por que está chorando? Bem que eu escutei titia
Lúcia dizer no ouvido de mamãe lá no porto “Coitada, ainda está muito triste com tudo isso”
– pensou Artur. Mas não era nada disso, Ana estava encantada com tudo que via, ela era uma
menina que tinha nascido e crescido na cidade, a mata, as casas de taipa e adobe e os animais
passeando eram fascinantes, o problema era a saudade.
– Tá com fome, meu anjo? – perguntou a tia enquanto caminhavam.
– Um pouco.
– Tem bolo e fruta em casa e, quando chegarmos, faço um café pra esperar o almoço.
Chegou ontem de madrugada em São Luís?
– Cheguei. Tia Lúcia foi me buscar na rodoviária
– E sua mãe, como anda? Faz tantos anos que não vejo minha prima. Ela tá bem?
– Mamãe está muito triste com tudo isso, mas ela vai ficar bem.
– Eu e sua mãe, quando tínhamos a sua idade éramos muito amigas. Brincávamos todos
os dias juntas. Vivíamos uma na casa da outra. Sua mãe morava logo ali – e apontou uma
pequena casinha de taipa. — Depois que sua avó Aparecida morreu ninguém mais morou lá.
Mas me diga, e seus irmãos, como estão?
– Bem. Todos casados – respondeu Ana olhando para a casinha.
Já havia escutado muito sobre a avó Aparecida, lembrava que sua mãe chorara ao receber
a notícia do seu falecimento. Então, era ali que todas as histórias que sua mãe contava tinham
acontecido. Era nessa comunidade que sua mãe havia crescido, as brincadeiras no rio, as
festas de reggae, as radiolas, tudo tinha sido vivido ali. Até o jeito de falar das tias era como o
de sua mãe.
20
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– A senhora fala como a mamãe. — Como assim, menina? — A mamãe fala engraçado.
Os meus amigos dizem que eu também falo algumas coisas de um jeito engraçado. — Eu
acho que você é que fala engraçado – disse Artur, intrometendo-se na conversa. — Eu falo
normal – retrucou Ana.
– Não fala não. Eu e mamãe é que falamos normal. Você fala esquisito – e deu uma risada.
Ana fez um grande bico, tio Ribamar, que não havia dito nada até então, mandou Artur
ficar quieto:
– Chega menino! Abre essa porta pra gente guardar as coisas. E depois você vai comigo
cuidar dos animais.
Ana deu uma risadinha da bronca que o primo tinha levado e pensou: engaçado é como
ele fala! Ela era uma menina teimosa.
A casa era de taipa, tinha uma sala, cozinha, dois quartos e um quintal cheio de árvores,
com um pé de manga e um enorme tamarindeiro. No quintal, também havia porcos, galinha e
um forno redondo de barro. Ana ficou parada ao lado da mala esperando maiores instruções.
A irmã de Ribamar, Elisa, estava na casa e foi dar as boas vindas à menina. Armaram uma
rede em um dos quartos e chamaram Ana.
– Bota a mala ali do lado, depois a gente ajeita. Agora deita um pouco pra ver se descansa
e melhora essa cara. Vou fazer um café e botar as panelas no fogo porque ninguém almoçou
ainda. Já te chamo. E você, Artur, não fique aí parado, vai botar comida pros porcos.
Todos obedeceram. Os adultos sentaram na mesinha da cozinha, Elisa queria saber
mais sobre a menina. Artur logo voltou do quintal, sentou-se na sala para ver um pouco de
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televisão, hoje, com a chegada da prima, não iria à escola. O desenho que passava na televisão
estava menos interessante do que a conversa dos adultos, da qual ele sabia que não poderia
participar. Falavam de Ana. Tentava escutar, mas com o barulho da televisão, ouvia só uns
pedaços. Abaixou um pouquinho o volume pra ver se escutava melhor.
– Pois é Elisa, com tudo isso não tive como não aceitar a menina, minha prima, coitada,
não sabe o que fazer, foi tudo inesperado.
– Quanto tempo ela fica?
– Só Deus sabe. A Maria quer que a filha volte logo, ou ela mesmo quer vir pra cá, mas
agora num tem condição de decidir nada. Vamos ver como as coisas ficam por aqui e por
lá. Lúcia, aquela minha prima que mora em São Luís, vem pra cá no fim do mês pra contar
alguma novidade.
Vendo que o menino estava de orelha em pé para escutar a conversa, Inês foi até a sala e
arregalou os olhos para Artur de um jeito que dispensava palavras, ele tratou de aumentar
o volume da televisão e ficar bem quietinho no sofá. Ana saiu do quarto, não conseguia
dormir, pois não sabia se ajeitar na rede.
– Mamãe também gostava de dormir em rede, mas eu nunca consigo me ajeitar direito.
Fico rolando de um lado pro outro.
Artur deu risada e Ana também. — Acho que aqui a gente já nasce sabendo
dormir em rede.
– Ana sentou-se ao lado de Artur e, ao ver o desenho, percebeu que havia coisas de lá que
também existiam ali.
– Eu também assisto desenho à tarde.
– Eu só vejo quanto não estou na escola.
– Você estuda à tarde? Eu estudava de manhã, agora, pelo jeito vou ter que estudar à tarde.
Você tá na quinta série? Quantos anos você tem? Vocês moram aqui faz tempo?
Artur ficou mudo, não imaginava que Ana desembestaria a falar, a fazer tantas perguntas.
De quieta ela não tinha nada. Artur tentou responder do melhor jeito que pôde a tantas
perguntas:
– Sempre morei aqui. Minha mãe disse que sua mãe morava aqui também, numa
casa ali perto do colégio. Ah, tenho 11 anos, mas já vou fazer 12, tô na 5a série.
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– Então, vamos estudar juntos.
A escola é legal? É longe? Sua mãe disse que íamos comer, tô com um pouco de
fome, será que vai demorar? Eu tô viajando faz quatro dias, você sabe, né?
– Não, ele não sabia de nada, ninguém havia explicado o que estava acontecendo, mas
não quis incomodar Ana com suas dúvidas.
– Acho que o almoço já tá saindo. Se você quiser, pega um pedaço de bolo e toma um café.
— Ana não iria até a cozinha, sabia que falavam dela, queria conversar com o primo. Há
dias, quase não falava com ninguém. A viagem de ônibus tinha sido longa. Mesmo assustada
com tudo o que estava acontecendo, Ana queria saber, ou pelo menos imaginar, como seriam
as coisas dali para frente.
— Vou esperar aqui com você.
— De repente, a porta se abriu e José chegou feito um furacão na sala, fazendo perguntas
antes mesmo de entrar.
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— E aí, Artur? Ela chegou? Ela é legal? – ficou com vergonha quando viu a
menina na sala vendo televisão, mas não era de seu estilo ficar quieto por muito
tempo e tratou de se apresentar.
— Oi, eu sou o José, sou o vizinho e estudo com o Artur. Minha mãe me disse
que a dona Inês ia receber uma filha da prima dela pra morar aqui, e que você era
de São Paulo. É verdade? Mas o que você vai fazer aqui?
— Tudo que Artur estava havia horas ensaiando para perguntar, José despejou
de uma só vez. Os dois meninos se conheciam desde que haviam nascido, suas
mães eram comadres, mas os dois viviam brigando. José era muito esperto, mas
era também desajeitado e falava sem parar, vivia colocando Artur em encrencas.
— Meu pai faleceu e minha mãe achou que eu devia vir estudar por aqui até as
coisas melhorarem. Minha mãe morava aqui quando era mais nova, então, temos
parentes, sei lá achou melhor eu vir – respondeu Ana aos dois.
— Nossa, veio de São Paulo até aqui. Vai estudar com a gente? Eu perguntei pro
Artur, mas ele não sabia de nada.
José nem notou que Artur lhe dirigia um olhar de reprovação.
— Eu sabia sim – retrucou Artur. — Sabia nada – respondeu José, dando risada.
Ana riu também e Artur fechou a cara.
— Acho que vou estudar, sim. Também não sei de nada direito.
— Estava resolvido para Artur um dos enigmas que cercavam Ana. Ela estava
em Alcântara por conta da morte do pai e por isso andava com lágrimas nos olhos.
Nem sempre as coisas em uma cidade grande como São Paulo são fáceis. Devia
estar muito difícil pra mãe dela, pensou Artur. E estava mesmo, mas pelo menos
essa reviravolta na família de Ana acabou levando a menina a conhecer um novo
pedaço da história de sua família.
— Artur foi à cozinha saber do almoço e deixou o amigo e a prima conversando
na sala. Era sempre assim, José falava o que lhe vinha na cabeça. Hoje ele não
queria saber do amigo, queria conhecer melhor a prima, mas com José falando
sem parar ali seria impossível. Por sorte a comida estava saindo.
— Vamos meninos, vamos comer. José, você quer comer? — Ele tem que ir
mamãe – falou Artur. — Não, obrigado, meu irmão está me esperando para buscar
24
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os bois no pasto. Depois eu volto. Ou a gente se encontra mais tarde em frente à
igreja?
— E com esse convite de José ficou combinado que às sete da noite todos iriam
se encontrar por lá. A família sentou-se à mesa. O prato era peixada com vinho de
coco babaçu e farinha d’água. Ana tinha muita fome.
— Hoje o almoço saiu tarde, já são duas horas, e ainda não comemos, não se
preocupe que em geral meio-dia já está tudo na mesa – explicava tia Inês.
— Tá uma delícia, tia. Mamãe, às vezes, faz peixada também, mas papai sempre
dizia que nunca tinha comido uma peixada como a daqui.
— Mas sua mãe é uma cozinheira de mão cheia, tenho certeza que devia ser
uma delícia também.
Essa daqui tem um gostinho diferente. O que será que dá esse gostinho?
Deve ser o babaçu – respondeu o tio Ribamar — Babaçu? O que é isso? —
Você não conhece nada! – disse Artur rindo da prima — Artur! Já chega! — Termina essa comida e vai pro seu quarto!
Ana ficou quieta e percebeu que a braveza dos pais vinha de antes. O que será
que Artur tinha feito? O primo também tinha seus mistérios. E por que às vezes
ele era tão simpático e outras vezes tão grosseiro? – Ana se perguntava. Pelo jeito
o primo estava curioso e contente com a sua chegada, mas também um pouco
enciumado.
Artur era filho único, e os pais viviam agradando o menino, embora Inês fosse
brava, era também muito amorosa com ele, e Ribamar tinha muito orgulho de
como o filho cuidava dos bichos e da roça. Além disso, era muito esforçado na
escola e um ótimo aluno. Artur terminou o prato e foi para o quarto, esse negócio
de ter a prima em casa estava mais complicado do que ele imaginara. Que culpa
ele tinha se a prima não conhecia nada? Ana continuou na mesa com os tios.
— Quer uma manga verde com tempero seco? – perguntou o tio.
— É gostoso? Acho que não quero não. — Eu gosto, Experimenta! — Tá bom
Quando Ana colocou na boca arregalou os olhos e torceu os lábios.
— Ui! É azedo!
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Depois foi se acostumando ao sabor e comeu mais vários pedaços.
— Essa aí é a menina do buchão – falou tia Inês rindo pro tio Ribamar.
— Menina do buchão? Eu não! Tenho um buchinho – retrucou Ana, com a
cara séria, passando a mão na barriga.
— Menina do buchão ou menino do buchão é quem primeiro diz que não quer,
mas quando vê alguém comendo quer tudo que vê pela frente. É criança gulosa,
sua boba – explicou tio Ribamar.
— Acho que sou menina do buchão mesmo. Mamãe sempre diz que tenho o
olho maior que a barriga. E caíram todos na risada.
— Já, já você vai conhecer todas essas coisas que temos por aqui. E também vai
conhecer os vizinhos todos. Todo mundo se conhece por aqui, é todo mundo da
mesma família – continuou o tio.
— Como assim? — É todo mundo “dos Santos”. — Mas minha mãe não era.
— É que ela usa o sobrenome do seu pai, mas ela era também Maria dos Santos.
— Eu nem sabia disso. Ainda não entendi como pode ser todo mundo da mesma
família, é todo mundo parente? — É mais ou menos isso. Aqui é todo mundo
filho dos filhos dos filhos de um mesmo casal de escravos, que começaram essa
comunidade. Isso é comum por essa região. — Nossa, um casal de escravos! Como
nos livros de história da escola. — Ué e você achou que aquela história dos livros
vinha da onde?
— Sei lá. Nunca pensei muito nisso.
Terminado o almoço, Ana foi para quarto. Artur estava deitado na rede e parecia
dormir. No quarto, havia duas camas, um armário pequeno e a rede armada. A
menina colocou uma de suas duas sacolas em cima da cama e abriu para pegar
uma roupa limpa e ir se banhar. Ficou uns minutinhos sentada, olhando as roupas,
pegou na mão uma foto dos pais. O tempo era mesmo uma coisa estranha, já
havia ficado semanas longe de casa. Desta vez, estava apenas há quatro dias longe
da mãe, mas era só se lembrar de São Paulo que os olhos enchiam de água, e ela
sentia uma vontade enorme de voltar. Das outras vezes em que saíra de casa, havia
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a certeza de que logo voltaria aos braços da mãe, o que fazia a saudade passar
depressa. Agora era tudo diferente. Quem inventou o tempo e por que ele parecia
passar cada hora de um jeito?
Artur abriu os olhos e ficou espiando a prima pelo vão da varanda da rede.
Ana ainda estava sentada na cama, as lágrimas escorriam pelas bochechas rosadas
do sol. Ela tinha na mão um relógio de bolso prateado, que estava parado. Artur
nunca havia visto um relógio assim. O que seria aquele relógio e por que Ana o
examinava tanto?
– O que é isso? – perguntou Artur.
Ana levou um susto e deixou o relógio cair no chão, na queda o vidro se
espatifou.
Olha o que você fez!
— Eu não fiz nada! Você é que não segura as coisas direito!
— Agora quebrou! – disse Ana com o rosto vermelho de raiva.
— É só um relógio velho – respondeu enquanto recolhia os cacos e guardava o
resto em um estojinho preto.
A prima saiu do quarto aos prantos, carregando as roupas que tinha separado
e uma toalha. Artur sabia que se os pais vissem aquilo ele estaria em apuros. Por
sorte, Inês e Ribamar haviam saído, e só os dois estavam em casa. Ana estava
realmente brava, Artur quis se desculpar e ficou no sofá esperando ela sair do
banho:
— Foi sem querer. Eu só queria saber o que era.
— Eu não quero falar com você. Você fica rindo de mim o tempo todo. Aposto
que falou daquele jeito só pra me assustar.
— Você é que é chata.
Ana nem deu ouvidos ao primo e foi para o quarto. De lá escutou a porta
da entrada bater com força, era Artur que saía. Sentada na rede tirou de uma
mochila um diário e começou a escrever:
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Passado o jantar, que ocorreu num clima silencioso entre os dois primos
brigados, eles saíram rumo ao largo da igreja. Era bem pertinho, em menos de
cinco minutos já estavam lá.
— Oi, Ana. Oi, Artur. Era José que já estava sentado num banco. — Vamos
fazer o que hoje? — Por mim, nada – respondeu Artur virando o rosto. — Você
é chato mesmo! Eu vou voltar pra casa! — Se você souber voltar - retrucou Artur
enchendo a prima.
— Vocês já brigaram?! Parem com isso! – disse José, tentando apaziguar a
situação.
— É essa menina que é chata demais!
Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, estava triste e com raiva. Artur
também estava furioso, não quis enchê-la de perguntas quando ela chegou, ia
dividir quarto, queria mostrar tudo pra ela, levá-la na casa da bisavó Nena, e ela só
ficava chamando-o de chato! Chata era ela. Todos esses pensamentos ficaram pra
trás quando viu que a prima tentava segurar o choro. Tentou acalmar a menina:
— Fica, Ana, vamos brincar. — Tá – respondeu a voz chorosa. — O que você
quer fazer, José? — Você sabia que o filho da dona Zezé, que mora lá em cima,
aquele menino mais novo que se chama Tiago, parece que mãe dele o levou lá na
Rosinha pra ela fazer uma reza porque menino está sendo atacado pela Pisadeira.
— Quem é Pisadeira? – indagou Ana assustada. — Ela é uma mulher que
atormenta as pessoas que dormem no canto da casa. Ela entra dentro do sonho.
Quando a Pisadeira vem atormentar, ninguém pode dizer o nome do atormentado,
senão ele é morto por ela. Pra ela ir embora, é preciso dar um chute na bunda dela
– falou Artur, com gosto na voz, vendo se a prima se assustava.
— Isso é besteira. Não existe! Lorota! – disse Ana torcendo o nariz e dando
uma risadinha de canto de boca. – Eu duvido!
— Você duvida? – respondeu José. – Então quero ver se você tem coragem de
ir lá na casa do Tiago hoje à noite pra ver. Você vai?
— Sozinha? — Por quê? Tá com medo? – sorria o primo. — Não, não é isso! Só
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não sei onde é. — Então vamos todos – sugeriu José. Seguiram os três em direção
à casa do doente. A noite estava escura e não tinha lua para iluminar, o vento nas
folhas assustava Ana a todo o momento. Ela tentava disfarçar, mas a verdade é
que estava morrendo de medo. De repente, escutaram uma voz vinda como que
de trás de uma árvore.
— O que vocês fazem na rua uma hora dessas? Tem muitas visagens por aí!
Saíram correndo, com o coração acelerado e sem olhar pra trás há tempo de
ver a senhora que tentava colocar juízo na cabeça dos três. Ana queria pedir pra
voltar pra casa, pra esquecer essa ideia de Pisadeira, mas sabia que os meninos
iriam zombar se ela dissesse uma coisa dessas. Os meninos também queriam
voltar, mas também imaginavam que Ana riria dos dois se confessassem que
gostariam de desistir da aventura. Enfim chegaram à casa de Tiago.
— Como vamos entrar pra ver o ataque da Pisadeira? - perguntou Ana
torcendo para que os meninos percebessem como era difícil entrar e que, com
isso, resolvessem logo voltar pra casa.
Já devia ser umas dez da noite. José tentou abrir a janela forçando-a:
— Não consigo. Está bem fechada!
— O jeito é esperar pra ver se escutamos alguma coisa – propôs Artur.
Os três se encolheram debaixo da janela, um encostado no outro sem dizer uma
palavra. Estavam assustados, mas ninguém queria ser chamado de covarde pelos
demais. O tempo passava, e o silêncio parecia cada vez maior. Nada acontecia.
Aos poucos, o povoado ia adormecendo e as luzes se apagando. Nem com a luz
das estrelas podiam contar, já que era época de chuva, e o céu estava coberto de
nuvens esbranquiçadas. O silêncio e a escuridão acabaram levando os três a pegar
no sono.
— Ai! – resmungou José, entreabrindo os olhos.
— Para de falar e dorme! – respondeu Artur, ainda meio dormindo.
— Ai – resmungou José novamente. — Ela tá me batendo. — Quê? Era Ana.
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A menina sacolejava o corpo e se debatia de um lado pro outro. — O que está
acontecendo? – disse Artur, agora genuinamente assustado. — Acho que é a
Pisadeira – respondeu José, arregalando os olhos.
— E agora, José?! O que a gente vai fazer? — Vamos ter que dar um chute na
bunda dela.
— Essa minha prima já é brava. Se eu fizer isso ela me mata
— Mas é o único jeito, num é? — Eu não sei. Você sempre me mete em confusão
José. — Vai lá, Artur. Faz o que tem que ser feito. Artur deu um chute na bunda
da prima, que abriu os olhos assustada.
— O que foi? Você tá louco! Por que me deu um chute? – questionou Ana,
tonta de sono, sem entender nada.
— Não briga comigo. Você não sabe o que estava acontecendo? – disse o primo,
dando um abraço na prima.
— O que aconteceu? — Você não acreditou, e a Pisadeira te atacou – respondeu
José.
— Já chega dessa ideia José! – retorquiu Artur, assumindo a liderança da
situação. – Vamos pra casa. Você tá bem, prima?
— Acho que sim. Será que fui mesmo atacada? Ou será que era só um pesadelo?
— Eu não sei. Me dá a mão e vamos pra casa.
O primo de pé, estendeu-lhe a mão. Os três caminhavam pra casa em silêncio, no
rosto a expressão ficava entre o riso e o susto. “O que será que tinha acontecido?”,
todos se perguntavam. No fim acabaram caindo na risada ao relembrar a história.
Naquela noite, tomaram uma bronca de Inês e ficaram os dois de castigo. Ana e
Artur resolveram afastar as camas do canto da casa. Era melhor prevenir. Os dois
riam baixinho na cama da aventura daquela noite. Era só começo da vida de Ana
por ali, num lugar cheio de encanto e de encantados.
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Cultura
Quando Ana e Artur se encontram,
logo vão percebendo algumas diferenças entre si. Ana acha graça no modo
como Artur pronúncia as palavras; Artur entende que quem fala engraçado é
a prima Ana. Os espantos não param
por aí, Ana vê muita coisa que acha diferente assim que chega à Alcântara: a
construção das casas, as comidas servidas nas refeições, algumas expressões
ditas pelos tios. Mas qual será a razão
desse estranhamento?
Desde pequenos, aprendemos como
devemos agir na hora de comer, na hora
de ir escola, no momento de dar “oi”
aos amigos, enfim, aprendemos regrinhas para diferenciarmos aquilo que é
certo daquilo que não devemos fazer;
e fazemos dessas regrinhas nossos hábitos do dia a dia. Todos os dias, estamos aprendendo essas regras, e não só
nas tarefas passadas pela professora na
escola, mas, principalmente, nos vários
momentos de convivência, nas histórias
contadas pelos mais velhos ou quando
estamos apenas observando alguém fazendo algo, por exemplo, um familiar
cozinhando ou fazendo um artesanato.
Pois é, nos parece tão normal tomar
banho todos os dias, fazer pelo menos
três refeições: café da manhã, almoço e
jantar, ir à escola e assistir às aulas sentados em carteiras escolares, com um
professor explicando na frente... Mas
nem para todas as culturas isso é o normal, pois esses hábitos não são naturais,
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mas culturais, aprendidos por nós em
nossa convivência diária.
Esse conjunto de regras, que determina a forma como convivemos uns
com os outros, é nossa cultura. Quando observamos algo que achamos diferente do que estamos habituados, muitas vezes estranhamos ou damos risada
achando engraçado, porém, para indivíduos de outra cultura, aquilo pode ser
considerado normal.
Pensemos o caso de Alcântara: o município é cercado por mar, logo existe
muito peixe para ser consumido na alimentação; no Japão também encontramos mar por todo lado e peixe na refeição dos japoneses, mas o peixe que
se come lá é cru e, muitas vezes, vem
enrolado em tiras de alga com arroz no
meio. Já o peixe que comemos aqui é
cozido, frito, assado ou seco, e em geral

Doce de espécie
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Casa de taipa
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acompanhado de farinha, arroz e juçara. São maneiras diferentes de comer o
peixe, pois em cada lugar existem hábitos culturais diferentes. Não existe um
jeito certo ou um errado, apenas culturas diferentes.
Uma boa imagem para se definir o
que é cultura, seria pensarmos numa
lente de óculos que usássemos o tempo
todo, desde que nascemos, e que nos fizesse enxergar o mundo de um determinado jeito. A lente representa a cultura.
Cada cultura teria sua lente de uma cor,
imagine que você usasse lentes amarelas, então enxergar as coisas de maneira
amarelada seria o normal para você.
Expressamos nossa cultura em todos os hábitos cotidianos: vestuário,
culinária, organização familiar, modo
de construção, mobiliários, festas etc.
Chamamos, então, de cultura os modos
de comportamento e a maneira de cada
sociedade enxergar o mundo.
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Exercícios capítulo ii
Interpretando o texto
1.Por que razão Ana chorava quando desceu do carro em Tapuitapera?
2.Quando Ana e Artur começaram a conversar, os dois acharam graça um na fala
do outro. Por que isso aconteceu?
3.Por que Ana achou que a maneira como
a tia falava se parecia com a de sua mãe?
4.você conhece alguém que fala de uma
maneira diferente da sua? Em casa,
procure registrar algumas palavras ou
frases de pessoas que falam de outra
forma.
a) O que há de diferente nessas falas? Seria o sotaque, as palavras empregadas, a
ordem das palavras na frase?
b) Por que você acha que existem essas diferenças no modo de falar das pessoas?
5.Por que motivo Artur não queria que o
amigo José ficasse para o almoço no dia
em que Ana chegou?
6. Ana conheceu pela primeira vez a lenda
da pisadeira. Descreva em detalhes outra lenda que você conheça. Faça uma
ilustração da lenda que você escolheu.
7.Faça uma lista de todas as coisas que
você gosta de comer. Em seguida compare sua lista com a de seus colegas de
classe. Façam uma nova lista juntando
todas as listas. As coisas que se repetirem não é preciso anotar duas vezes.
Com a lista de toda a classe escreva
por que você acha que alguns itens se
repetem.
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Meu glossário
Escreva a definição das palavras que aparecem no capítulo: “menino do buchão”, “tempero seco” e “babaçu”.
Trabalhando os quadros explicativos
1.Após a leitura do quadro explicativo
“Cultura” e do capítulo II, responda por
que Ana está achando Alcântara tão diferente?
2.A partir da leitura do quadro explicativo “Cultura” faça os seguintes exercícios:
a)Explique com suas palavras o que é cultura.
b)Agora que você entendeu que é cultura,
faça uma lista de maneiras de expressar
a cultura de Alcântara. Exemplo: uso
de rede para dormir, uso da farinha da
mandioca na alimentação etc.
3.Em duplas, escolha uma das formas de
expressão listada no exercício anterior.
Faça, com a sua dupla, um desenho da
forma de expressão escolhida. Quando
todas as duplas terminarem seus desenhos, junte o seu desenho aos demais
da sala, formando uma grande colagem. Em seguida, converse, em grupo,
sobre o resultado da colagem. O que ela
representa?
4.Por que Ana chorava enquanto segurava o relógio nas mãos?
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5.Leia o texto abaixo:
Circuíto fechado
Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete.
água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma,
gilete, água, cortina, sabonete, água fria,
água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras,
calça, meias, sapatos, telefone, agenda,
copo com lápis, caneta, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada,
de saída, vaso com plantas, quadros,
papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis,
telefone, relatórios, cartas, notas, vales,
cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios,
fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel,
caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi.
Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos,
talheres, garrafa, guardanapo, xícara.
Maço de cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de
papel, cigarro, fósforo, telefone interno,
gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio,
maço de cigarros, caixa de fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato,
bule, talheres, guardanapos. Quadros.
Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e
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poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, externo, papéis, prova de anúncio, caneta
e papel, relógio, papel, pasta, cigarro,
fósforo, papel e caneta, telefone, caneta
e papel, telefone, papéis, folheto, xícara,
jornal,
cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro.
Maço de cigarros, caixa de fósforos.
Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista.
Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e
fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e
fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama,
travesseiro.
(Ricardo Ramos)
a) Com a ajuda de seus colegas, tente
descobrir sobre o que fala esse texto.
b) Quem é a personagem desse texto?
Quais são seus hábitos? Com o que
ele trabalha?
c) O que o texto tem de especial na forma como é construído?
d) Em classe, faça um texto como esse
contando um dia de sua vida.
e) Em casa, faça um texto como esse
contando um dia na vida de alguém
que você conheça. Depois, leia-o em
voz alta para os seus colegas e veja se
eles conseguem adivinhar quem é a
personagem do seu texto.
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UNIDADE

2

CONSTRUINDO O LUGAR

CAPÍTULO III
O Segredo
Já era final de maio, e a chuva estava diminuindo. Os preparativos para os
festejos juninos tomavam conta
de todo o povoado e tia Inês havia
prometido que todos iriam à Sede
para brincar no boizinho de zabumba
que uma comadre sua botava.
Ana ainda estava se adaptando à
escola nova, às vezes, os colegas riam de
seu jeito engraçado de falar e de como
pronunciava o “r”. Artur e José sempre
protegiam a menina dos outros, mas
quando estavam só os três também
zombavam dela. Ela ficava brava, saía
pisando firme. Depois, os meninos
se arrependiam e acabavam pedindo
desculpas. Às vezes, demorava uns
minutinhos, outras vezes até uma hora para que Ana aceitasse as desculpas, e os
três continuassem a brincadeira.
Quase todos os dias, os três seguiam a mesma rotina: depois do almoço o trio
se encontrava em frente à igreja e caminhavam juntos até a pista para esperar o
transporte escolar. Artur e Ana acordavam bem cedo, com o cantar do galo, tia
Inês fazia o café preto, sempre tinha bolo de goma e leite pra acompanhar, todos
comiam, e os adultos iam pra roça. Ana lavava a louça para ajudar a tia, varria a
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casa e arrumava o que estava fora do lugar. Artur cuidava dos animais no quintal,
alimentava os porcos e as galinhas e, quando sua mãe pedia, matava alguma
galinha para o almoço. Depois, os dois saíam juntos, com duas bilhas nas mãos,
para irem até o poço buscar água. Passavam pelo campinho de futebol, pela casa
de farinha, cruzavam um igarapé com a água na canela até chegar ao poço. O
poço devia ser antigo, tinha pedras, como as que Ana tinha visto lá na Sede, nas
paredes dos casarões. A água era sempre cristalina, ali era uma nascente, um tipo
de olho d’água e por isso nunca secava. Na volta pra casa, iam conversando com
quem estivesse no caminho, dava uma vontade danada de parar pra brincar, mas
se Inês soubesse ficava brava e isso ninguém queria. Agora era hora de colocar a
água no filtro e estudar. Ana e Artur faziam juntos as tarefas da escola, algumas
vezes José aparecia por lá também. Ficavam uma hora de relógio estudando, até
que Inês e Ribamar voltassem. Então os dois paravam os estudos e iam ajudar
no preparo do almoço, ou assistiam um pouco televisão. Queriam sempre ver
desenho animado, mas quando Ribamar estava em casa tinham que se contentar
com o jornal.
Na volta da escola, o sol já estava baixo, Ana adorava o azul que ficava e agora,
com menos chuva, mais ainda. Chegavam em casa e já iam se banhar, tia Inês em
geral estava na cozinha preparando o jantar, e tio Ribamar costumava ir para a
associação de moradores do povoado nesse horário, às vezes, também ia pro bar
do Seu Chico jogar dominó com os amigos. Mal engoliam o último pedaço de
comida, Artur e Ana já corriam pra brincar na rua. Inês tentava fazê-los ajudar
com a louça, mas o máximo que os dois escutavam era “nove horas em casa!”. O
dia acabava com a volta dos dois suados de brincar. Inês, às vezes, mandava os
meninos tomarem outro banho. Depois, era só escovar os dentes e cair na cama.
Passado um mês, Ana estava ansiosa pela visita de tia Lúcia e, especialmente, pelas
notícias de sua mãe. Era um sábado, hora do almoço, Artur e José não haviam aparecido
para comer, deviam estar no futebol. Ana ainda estava sentada à mesa e tia Inês já
recolhia os pratos quando tia Lúcia entrou pela porta da sala.
— Diga titia, o que minha mãe contou? – exclamou a menina antes mesmo de
cumprimentar a tia.
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— Calma, Ana, me deixa falar com Inês que depois eu converso com você –
respondeu tia Lúcia em um tom sério. – Antes venha cá dar um abraço na sua titia.
— Mas só me diga se eu vou poder voltar? – perguntava Ana, agora enrolada
nos braços da tia.
— Fique calma, minha filha, já te explico, mas por enquanto você vai ficar
mais um tempinho aqui.
Ana saltou da mesa e saiu pisando firme, como quando brigava com os
meninos. Foi para o quarto, armou a rede e começou a chorar baixinho. Pensava:
por que não posso voltar? Já estou aqui há um mês! Primeiro pensou em tentar
escutar a conversa, mas depois acabou abrindo seu diário.
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Alcântara – Aspectos Geográficos
Quando olhamos o mapa do Brasil,
vemos o Maranhão lá em cima, na região
nordeste do país. Se olharmos o mapa
do estado do Maranhão, veremos que o
município de Alcântara está na região conhecida como Norte Maranhense e, mais
especificamente, no Litoral Ocidental Maranhense. Conhecermos geograficamente
(a localização, o clima, a vegetação, a distribuição da população, o solo, as atividades econômicas) o local onde vivemos é
muito importante, pois assim saberemos
como melhor utilizar o nosso espaço e
como estamos ocupando esse espaço.
Oficialmente, o município pertence
ao clima semiárido, o que significa, como
nossa personagem Ana logo percebeu
enquanto subia a ladeira do jacaré, calor
intenso e pouca umidade. Mesmo fazendo parte da região de clima semiárido, a
proximidade com o mar, os muitos manguezais, e a localização nos limites da Floresta Tropical Amazônica contribui para

que a região não tenha pouca umidade;
pelo contrario, Alcântara tem grande pluviosidade, o que gera rica biodiversidade
(muitos tipos de vegetação e de animais) e
recursos naturais (bom solo para se plantar, riqueza de frutas e frutos).
Alcântara faz fronteira ao norte com o
Oceano Atlântico; a oeste com os municípios de Bacurituba, Guimarães, Bequimão
e Peri-mirim; ao sul com o município de
Cajiapó; e ao leste com os municípios de
Cajiapó e São Luís, separada deste último
pela baía de São Marcos.
A distribuição da população:
O município ocupa uma área de
1.495,6 km2, o que equivale a aproximadamente 178 mil campos de futebol. No
ano 2000, contava com uma população de
21.291 pessoas, o que significa uma densidade demográfica de 14,2 habitantes por
quilômetro quadrado. A maior parte habita a área rural: 15.626, o que representa
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73,4% da população. Sendo assim, a taxa
de urbanização corresponde 26,6%, os
5.665 habitantes restantes. Ainda quanto
essa população, observamos um leve predomínio de homens (11.148) em relação a
mulheres (10.143).
As atividades econômicas do município:
Quanto à renda e ocupação da população de Alcântara, vemos que predominam
as atividades agrícolas, a pesca, a criação
de animais e o extrativismo vegetal. Geralmente essas atividades são executadas
por toda a família. De acordo com dados
do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), 66,8% dos
estabelecimentos rurais do município são
considerados unidades familiares, pois
não utilizam da contratação de trabalhadores: são os próprios familiares que cuidam de tudo. Podemos assim dizer que a
economia local é de subsistência.
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Atividades agrícolas:
Dentro das atividades agrícolas realizadas, a produção de farinha é o mais
comum. Em seguida, por ordem de preferência, há a produção de milho, arroz e
feijão. O modo de plantio utiliza o sistema
de desmatamento e queima da mata. Esse
sistema exige a disponibilidade de grandes áreas de terras, pois como o solo fica
destruído, é preciso ficar mais ou mesmo
quatro anos sem se plantar no mesmo lugar para que o solo possa se recompor e
fique novamente utilizável. Esse sistema
também causa desmatamento de matas
ciliares e cabeceiras de rios, tendo como
consequência problemas como a falta de
recursos hídricos, erosão e inundação das
regiões próximas ao leitos fluviais e, finalmente, diminuição das áreas boas para o
plantio.
Assim como a agricultura, a pesca
também é realizada de forma artesanal.
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A atividade é desenvolvida em rios, igarapés, mangues, praias e em alto-mar, onde
peixes, camarões, caranguejos, siris e sururus são capturados. Ainda que sem o
uso de artifícios tecnológicos, a produção
pesqueira é grande no município, ultrapassando a marca de 310 toneladas por
ano. Contudo, a degradação dos mangues
tem causado a redução de diversos produtos, especialmente do sururu, antes abundante na região.
Outra atividade relevante é o extrativismo vegetal, que envolve tanto a produção de carvão e lenha quanto o recolhimento do babaçu, do buriti e do açaí. Há
ainda a extração de argila para produção
de artesanato e adobe. Dentre as atividades extrativistas, é a produção de carvão e
lenha o gerador de renda mais significativo para as comunidades. Dos produtos
obtidos do extrativismo, os principais são
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a amêndoa de babaçu e do fruto de açaí,
os quais, conjuntamente, constituem mais
de 13 toneladas ao ano.
O babaçu merece atenção especial,
uma vez que tudo nele pode ser aproveitado. Grande parte das comunidades utiliza
o coco de babaçu para produzir óleo ou
azeite. Outros produzem o leite de coco.
Há quem use o palmito, o tronco da árvore como ração animal, outros utilizam
esse mesmo tronco para produção de carvão vegetal. Existe ainda a possibilidade
de usar o babaçu para fazer amido e, por
fim, há o uso das fibras em atividades artesanais.
Assim, observamos em Alcântara grande riqueza ecológica, que pode ser muito
aproveitada quando preservada. Porém
toda essa riqueza encontra-se ameaçada
pela ação destrutiva do homem.
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— Ana venha cá – tia Inês chamava da cozinha. A menina fechou o diário e foi
correndo saber as novidades: — Ana, senta aqui do meu lado – disse tia Lúcia puxando
uma cadeira. — Sua mãe me ligou, te mandou um grande beijo e disse que está
morrendo de saudades, mas você sabe como as coisas estavam difíceis por lá. Por isso
sua mãe achou melhor você continuar aqui, terminar o ano na escola e depois a gente
pensa direito como é que vai fazer.
— Mas ela não quer que eu volte? Por que não, titia? – Ana falava com os olhos
embaçados com as lágrimas.
— Ana, não é nada disso, sua mãe tá avaliando se vale à pena continuar em São
Paulo, ou se ela também vem pra cá no fim do ano. Aguarde mais um pouquinho,
minha filha, não chore não. Você está bem aqui. Logo, logo você vai ver sua mãe.
Aproveita esse tempo por aqui.
Ana estava triste, não havia nada que sua tia pudesse fazer, estava gostando de morar
com os tios e estava muito ansiosa com os festejos juninos, mas a saudade era grande.
Se a mãe voltasse para Alcântara, será que ela nunca mais veria São Paulo outra vez?
Eram tantas coisas para se pensar. A menina passou o dia pelos cantos da casa, não
queria brincar, não queria comer. Artur convidou-a para tomar banho de rio, mas que
nada, Ana não queria saber de nada nem de ninguém.
— Assim vai acabar doente. Come, minha filha – insistia tia Inês.
Ana era teimosa, não ia comer. O dia passou, e veio o domingo. Tia Inês e tio Ribamar
estavam indo para Alcântara passar dois dias, voltariam só na segunda-feira, iam visitar um
parente de Ribamar que andava meio doente e aproveitar a segunda-feira pela manhã para
resolver uns assuntos no banco. Ana e Artur iam ficar na casa da bisavó Nena, que morava
há muito tempo com a filha de uma comadre dela, Ângela, uma senhora já de uns 65 anos.
A bisavó Nena acariciava os cabelos de Ana e tentava consolar a neta, mas de nada
adiantava. Artur saiu para jogar futebol e ficaram as três na casa. Colocaram cadeiras na
porta para ver o movimento. Ana e a bisavó sentaram-se, enquanto Ângela coava um café,
para lancharem com um bolo.
— Sua mãe era como você, manhosa que só vendo. Sempre que não conseguia o que
queria fazia esse bico enorme. Quando tinha festa de São Sebastião, vinha uma radiola de
São Luís tocar aqui, eram os únicos dias do ano que a cidade ficava iluminada de noite.
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— E por que isso?
— Por aqui não tinha luz elétrica, acho que faz só uns quinze anos que chegou a
eletricidade por aqui. Era só no mês de janeiro, no sábado da véspera da festa, que
a radiola vinha e a cidade ficava iluminada. Dava pra ouvir o reggae de todo canto
do povoado, todo mundo ia brincar. Eu era caixeira e sua mãe era bandeirinha.
Ela era boa bandeirinha, sabia todas as ladainhas. Depois da novena do sábado,
sua avó mandava Mariazinha pra casa, e ela ia, mas com um bico que nem o seu.
Era muito menina ainda, e sua avó não queria que ele ficasse até tarde. Sua mãe
ficava danada. Quando ela tinha mais ou menos a sua idade, ela e seu tio Antonio
colocaram uns sacos de arroz na rede que eles dormiam e fugiram pra festa. Seu
tio Antonio estava aprendendo a tocar tambor de crioula, e naquele dia o mestre
Vanderlei disse que ele iria poder tocar o tambor grande. Quando sua avó acordou
com o galo cantando e foi chamar sua mãe pra ela se arrumar pra procissão de
domingo, encontrou os dois sacos de arroz. Ela ficou uma fera. Bateu lá em casa,
nós éramos vizinhas, eu já estava de pé pegando a caixa. Ela disse que os meninos
tinham sumido. Eu bem pensei que aqueles dois estavam festando. Saímos as duas
correndo, de longe já dava pra ouvir o tambor e ver a fumaça do fogo pra afinar
os tambores. Chegamos na frente da igreja e lá estava sua mãe dançando na roda e
seu tio Antonio batendo tambor. Sua mãe era uma meninota, mas já dançava muito
bem. Quando os dois viram sua avó, Antonio largou o tambor e saiu em disparada.
Sua mãe não teve tempo de fugir, foi logo apanhada pelo braço. Todo mundo ria.
Eu tentei conversar com a sua avó, mas não teve jeito, ela ficou danada com aqueles
dois. Aquele tempo era bom.
— Nossa! Mamãe nunca me contou isso!
— Ê-ein, sua mãe adorava dançar. Depois que cresceu não perdia uma festa. Dançava
no tambor daqui e ia a todas as festas dos povoados vizinhos. Quando era bandeirinha,
ia comigo pedir as jóias pra festa de São Sebastião. Era menina animada. Filha da terra.
Moça boa, aprendeu comigo a bater rede, a fazer bolo, trançava cofo, fazia farinha,
azeite, de tudo.
— É verdade, mamãe vivia dançando pela casa, mas quando papai adoeceu, ela
simplesmente parou. Eu também gosto de dançar, mas acho que não sou muita boa.
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—Você não nasceu aqui, mas também é filha desta terra, já, já aprende. Vai dar
uma bela coreira.
— Será?! – exclamou a menina arregalando os olhos. – Acha mesmo que vou
conseguir aprender?
— Vai sim. Pede pra Artur te levar num ensaio. Ele é danado, vai virar tocador
como o tio. Ainda tá muito menino, mas Ângela diz que quando ele toca, não tem
como ficar parado. Mexe com a gente. Eu já sou velha, não vou mais aos ensaios.
— O Artur toca? Ele nunca falou nada.
— Deve estar de castigo. Um pouco antes de você chegar aqui, ele e aquele menino José
fugiram de noite pra Itamatatiua, pra ir ver um tambor. Quando minha neta descobriu,
pegou esse menino de jeito. Acho que ele nem fala mais em tambor de crioula por medo da
mãe.
Ana caiu na risada, então era por isso que Artur estava tão comportado quando ela
chegou. O primo tinha também seus segredos. Com a conversa a tristeza foi ficando de
lado, e a vontade de ir ver um tambor de crioula e os festejos juninos recolocou o brilho
nos olhos da menina.
Ângela chamou as duas para lancharem. Entraram e foram tomar um café com bolo.
Artur estava aproveitando a viagem dos pais pra jogar futebol o dia todo.
— Ângela é lá de Itamatatiua, lá é terra abençoada também.
– É longe? – Ana perguntou curiosa.
— Não é não – respondeu Ângela. – Pela pista deve demorar uns 20 minutos. Só vou
pra lá no tempo da festa de Santa Tereza.
– E quando é isso, dona Ângela? – É só no mês de outubro, menina. – E nós vamos
pra lá? – continuava Ana com suas perguntas.
– Isso é com sua tia. Se ela deixar eu te levo comigo. – Espero que sim! Dona Ângela,
será que meu pai era de Itamatatiua? — Você tem o sobrenome “de Jesus”? — Não.
— Então, acho que não. — Lá é como aqui – explicou a bisavó Nena, – Quase todo
mundo é da mesma família. —Eu só tenho do meu pai a cor dos olhos, o pé grande e
um relógio esquisito que minha mãe me deu depois que ele faleceu. O Artur quebrou o
vidro dele. Quer dizer eu deixei cair, mas a culpa foi dele.
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— Um relógio de pulso? – perguntou a bisavó. Não, chama relógio de bolso. Eu nunca
tinha visto isso antes. É meio engraçado um relógio de usar no bolso, mas parece que
antigamente era assim.
— Eu não conheci seu pai, sua mãe casou e foi logo pra São Paulo. Por que será que seu
pai tinha um relógio de senhor branco? É curioso.
— Espera aí que vou buscar o relógio.
Ana carregava o relógio sem vidro por todo lado, era como se fosse seu amuleto
de sorte. Logo, a menina voltou com o estojinho de couro. Tirou o relógio, que
estava cada vez mais escuro por conta da umidade, e entregou nas mãos da bisavó.
Nena tinha 90 anos, e a vista já não era a mesma de quando menina. Aproximou
dos olhos a peça e ficou olhando, logo disse.
— É mesmo um relógio antigo, deve ser do tempo dos senhores. Olhe só, Ângela, é
um relógio de prata.
— É verdade, dona Nena, pra estar pretejado assim, só sendo de prata, se não já estaria
todo enferrujado.
— Então, esse relógio do meu pai é de prata? – perguntou Ana para a bisavó.
— É sim, se for prata boa, com uma flanela e um pouco de produto pra lustrar, isso
aí fica brilhando.
Ana pegou uma flanela velha que havia na casa e começou a esfregar com força o relógio,
conforme ia esfregando o relógio ia ganhando brilho novamente. A menina estava fascinada.
— Deve ser por isso que o papai queria que esse relógio fosse meu. Ele deve ser
valioso! – exclamava a menina.
—Será, minha filha? – questionava a bisavó. – Talvez ele tenha guardado esse relógio
porque lhe trazia boas recordações.
— Um relógio velho? Que tipo de recordação um relógio pode trazer?
— Pense você, que tipo de recordações ele traz? — Não sei. Ele só me lembra o meu
pai. — Pois então, talvez ele também lembrasse seu pai de alguém querido. — Alguém da
família? Eu não conheço ninguém da família do meu pai. Nem sei se tenho avô e avó. Ângela
pegou o relógio para dar uma examinada. Ao revirar o relógio para olhar seus detalhes, a
parte da frente, onde estão presos os ponteiros e os números marcando as horas, descolou e
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caiu no chão. Ana agachou-se rápido para apanhar as peças e, quando já estava enchendo os
olhos de lágrimas, novamente dona Ângela falou:
— Olhem! O que será isso?
No fundo do relógio havia uma inscrição. Era difícil ler o que dizia porque estava
muito preto. Por sorte, como estava protegida no lado de dentro, não estava gasta e
com um pano e um pouco de cuidado conseguiriam limpar. Ana, com a flanela na mão
esfregava, o relógio. O que dizia? Todas pensavam. Nessa hora chegou Artur suado do
futebol. — Vem aqui ver isso Artur – chamou Ana. Quando Artur viu a prima com o
relógio em pedaços na mão, logo foi dizendo: — Eu não tenho nada a ver com isso,
eu estava jogando bola no campinho. Alguém deve ter quebrado! Num quero nem
encostar a mão nesse relógio velho.
— Não é isso seu bobo, esse relógio tem um segredo.
— Um segredo? Que tipo de segredo? – agora o espanto de Artur foi substituído por
curiosidade.
— Ainda não sei, tem alguma coisa escrita, tô tentando limpar pra ver se dá pra ler.
— Aposto que não é nada. Deve ser a marca.
Mas não era a marca, e sim um recado de mãe para filho. “Ao meu filho Joaquim
com todo meu amor, Isabel Oliveira”.
— Quem será essa tal de Isabel? – perguntou Ana depois de ler em voz alta o que a
inscrição dizia. – Meu pai se chamava Joaquim, mas que eu me lembre a mãe dele tinha
o nome de Benedita dos Anjos.
Artur pegou o relógio pra ver. — Vai ver que seu pai achou esse relógio por aí. — Se
ele achou, por que iria guardar e querer dar pra mim?
Papai sempre dizia que minha família era cheia de histórias. — Você é que fica
inventando história. Vai ver que ele queria que você vendesse esse relógio. Agora
ele já está todo quebrado, não deve valer nada – retrucou Artur. — Você não
entendeu nada Artur!
— Eu não entendo nada? Você é que vive perdida por aí.
Os dois começaram as discussões de sempre. Enquanto isso, dona Ângela estava
com um olhar pensativo desde que escutara o que menina lera.
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— Você disse Isabel Oliveira?
— Foi sim, dona Ângela – respondeu Ana interrompendo a briga com Artur.
— Eu já ouvi esse nome antes, mas não lembro direito. Mamãe, quando eu era menina,
contava umas histórias dessa moça. O que eu sei é que os Oliveira eram uma família muito
importante. Eram donos de salinas e também tinham uma fazenda de algodão. Parece que
eles tinham muitos escravos. Diziam que a mulher de um desses Oliveiras era muito devota
de Santa Tereza, por isso quando tinha festa ela ia até Itamatatiua rezar pra Santa. Quem deve
saber isso é dona Anastácia, a mulher mais antiga do povoado.
— Pronto, Ana – disse a bisavó Nena, – Deve ser um relógio que seus avós ou bisavós
acharam depois que os Oliveira saíram da cidade com a crise. Vai ver que seu pai achou
bonito, era uma lembrança de Alcântara e resolveu que deveria ser seu.
— Mas não é coincidência meu pai chamar Joaquim também?
— Essas coisas acontecem. Podem acontecer. Quando você for pra Sede, leve o relógio pra
um relojoeiro consertar. Quem sabe ele não te dá mais informações.
Ana ficou com a pulga atrás da orelha depois dessa conversa. Mas, percebendo que não
poderia fazer mais nada no momento, guardou os pedaços do relógio no estojinho e foi jogar
damas com o primo.
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EXERCÍCIOS CAPÍTULO III
Interpretando o texto
1.Há quanto tempo Ana está em Alcântara? O
que a faz querer voltar para São Paulo? E o
que a faz querer ficar?
2.Após a consulta ao glossário das palavras
“poço” e “nascente”, explique por que os poços são importantes para as comunidades.
Existe um poço em sua comunidade? Se sim,
em que estado de conservação ele se encontra e para que é usado? Ele sempre teve essa
função?
3.Ana contou em seu diário que gosta muito
de visitar a bisavó Nena e ficar conversando
com ela. Por que Ana gosta de visitar a bisavó
Nena? O que a bisavó Nena conta para ela?
4.Em dupla, monte um questionário para entrevistar alguém mais velho do que você de sua
família (mãe, tio, avó, bisavô etc.). As perguntas devem se referir a como era a vida antigamente e também às mudanças ocorridas ao
longo do tempo. Faça perguntas que permitam saber se a pessoa entrevistada prefere a
vida atual ou a de antigamente.
5.Em casa, faça a entrevista. Com as respostas
já anotadas, escreva o que você acha que era
melhor antes e o que você acha que era pior.
veja se a sua opinião é parecida com a do entrevistado.
6.Quem foi Isabel Oliveira, cujo nome está gravado no relógio de Ana?
7.você tem algum objeto antigo em sua casa
como o relógio de Ana ou algum outro que
seja importante para a sua família (pode ser
uma fotografia)?
8.Traga esse objeto para a escola e conte a
história dele para os seus colegas de classe. Em seguida, produza um texto narrando essa história.
9.Qual é a relação que você acha que o relógio
possui com a história da família de Ana? Crie
uma hipótese.
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Meu glossário
1.Faça agora seu próprio glossário escrevendo
a definição das palavras: “tambor de crioula”,
“mãe d`água”, “currupira” e “vinho de juçara”.
Trabalhando o quadro explicativo
2.A partir da leitura do capítulo e da leitura do
quadro explicativo “Alcântara – aspectos geográficos” responda:
a) Quais são os fatores geográficos que contribuem para pluviosidade da região de Alcântara?
b)Por que a maior parte da população de Alcântara se encontra na zona rural? Para essa resposta, relembre os quadros explicativos dos
capítulos I e II.
c) Após leitura do quadro explicativo, escreva o que você entende por economia
de subsistência.
d) Quais são as principais atividades econômicas de Alcântara? Alguém de sua família ou
que você conhece trabalha em alguma dessas
atividades?
e)Qual é a importância da preservação da natureza para a economia local?
3.Faça a sua própria bússola. Com ela pronta, desenhe um mapa do caminho de sua
casa até a escola, ou até o local onde pega o
transporte escolar. Caminhe, com a bússola
na mão, percorrendo o trajeto que você faz
da sua casa até a escola ou até o local onde
pega o transporte escolar. Anote quantos
passos em cada direção você dá e também
todos os locais por onde passa. Com essas
informações e uma régua na mão, faça um
mapa desse caminho. Lembre-se de que
mapas possuem uma escala, portanto cada
passo deverá representar uma medida.
Exemplo: 1 passo = 1centímetro.
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CAPÍTULO IV
O Caça-Tesouro
Ana saiu como o vento pela porta, já estava cada vez mais acostumada com a vida
no interior. Tinha até montado num boi certa vez com o primo, arriscava passos de
dança, conhecia todo mundo no povoado e, enfim, era campeã de salto sobre o elástico:
114 pulos!
— Vem Ana! Vamos tomar banho de rio – chamava Artur junto com José e outros
meninos.
Todos estavam reunidos na frente da igreja de São Sebastião. Estavam em seis. Ana
resolveu propor uma brincadeira de que gostava muito: caça ao tesouro.
— Ah, Ana, vamos tomar banho de rio, isso aí é muito chato – insistia Artur.
Bem que Artur tentou, mas os outros ficaram curiosos com a brincadeira, e José
logo disse que eles queriam brincar sim, pediu para que Ana explicasse tudo. Artur
olhou feio para o amigo. Agora ele estava sempre do lado dela. Era bem mais legal
nadar no rio e brincar na lama.
— Vamos, Artur. Só uma vez. Pare com essa cara — José tentava convencer o amigo.
— Você agora só quer fazer brincadeira de menina, né, José?
Os outros deram risada. José ficou bravo e respondeu para o amigo:
— Se você acha tão chato não precisa brincar! — Já que todo mundo quer brincar,
vamos logo. A brincadeira era a seguinte: eles iam se dividir em dois grupos de três.
Ana, José e Artur formaram um grupo. Um grupo não muito amistoso por sinal:
Artur não queria falar com Ana e nem com José, José estava bravo com Artur; e Ana
estava meio chateada com Artur, pois ele nunca queria brincar do que ela queria. Cada
grupo ia esconder alguma coisa pelo povoado, o objeto escondido seria o tesouro, para
que o outro grupo conseguisse encontrar iriam escrever e esconder cinco pistas. A
primeira pista seria entregue em mãos para o grupo adversário, as outras teriam que
ser encontradas. A pista indicava onde estava a segunda, a segunda dizia onde encontrar a terceira, a terceira levava até a quarta, a quarta explicava como chegar à quinta
pista e, por fim, a quinta pista dava as dicas de como chegar até o tesouro.
Com tudo explicado Ana, Artur e José foram pra cozinha de tia Inês escrever as
pistas e logo saíram para escondê-las por todo o canto. A primeira pista levaria até a
casa de farinha, onde a segunda estava escondida. Ela foi colocada dentro de um tipiti
antigo que ninguém mais usava. A terceira estava no poço, debaixo de uma pedra onde
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todo mundo costumava sentar pra descansar ou esperar alguém que estava tirando
água. A quarta pista estava dentro do forno de barro da casa da tia Inês, como não
havia nada assando, dava pra esconder o papelzinho lá no fundo. A última pista eles
colocaram no campinho, enfiaram no buraco da trave do gol. E o tesouro, por fim,
esconderam no cemitério atrás da igreja. O tesouro era um boné de Artur.
Depois de esconderem todas as pistas, os dois grupos encontraram-se no campinho
para trocar as pistas de número um. O grupo que primeiro voltasse ao campinho com
o tesouro na mão seria campeão.
O três se agruparam para ler o papel que haviam recebido:
Pista 1: a próxima pista está escondida em um lugar onde sempre vamos brincar.
Lá também, os homens buscam alimento, mas pra isso tem que ser corajoso. O fruto
que apanham nesse lugar é transformado em vinho. Existem vários lugares como
esse aqui, mas a pista está no maior deles.
Nem tinha terminado de ler a última linha, Artur já saiu correndo gritando.
— Já sei!
— Volta aqui! – chamava Ana. – Você nem explicou pra gente onde é.
— Você é que não conhece nada, só vai atrapalhar – gritou Artur já bem
distante.
José correu atrás de Artur e disse: — Anda, Ana, tá escondido lá no juçaral do seu
Afonso. Artur já estava olhando entre as finas palmeiras de juçara, procurando pelo
papel com a segunda pista, quando José chegou e, em seguida, Ana.
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— Artur – disse José ofegante, – deve estar na maior palmeira de todas!
Para saber qual era a maior Artur saiu debaixo das palmeiras para conseguir
compará-las.
— É aquela! Gritou apontando o local. José correu até lá, procurou por buracos
recém escavados no chão e nada. Procurou nas pedras ao redor, e nada também.
Já estava receoso, pensando que teria de escalar a árvore, quando viu um pequeno
buraco quase na base do tronco. Olhando mais de perto viu um pequeno papel
enrolado e lá estava a pista.
— Deixa eu ver – pediu Ana, querendo participar
— Pra que você que ver? Você não ajuda nem nada – retrucou o primo.
José, como sempre tentando estabelecer a paz entre os pri- mos, entregou o
papel na mão de Ana. A menina leu em voz alta:
Pista 2: O lugar onde está a pista 3 é verde e correm bolas por cima dele.
— É o campinho – falou Ana já correndo.
Os meninos saíram correndo atrás. No caminho encontraram o outro grupo voltando
do poço. Estavam uma pista à frente deles. Chegaram no campinho e reviraram tudo,
olharam debaixo de uns bancos que havia por lá, procuraram no gol e nada de encontrar.
— Não diz mais nada nessa pista? – perguntou Artur. — Eu já li pra vocês! É aqui, tem
que estar em algum lugar.
— Deixa eu ver – falou Artur tomando o papel da mão da prima. — Você não lê nada
direito! Aqui no final diz: “Mesmo com buracos”.
— Que diferença isso faz, é no campinho. São os buracos das traves. Respondeu
a menina
— Não é no campinho – gritou José, – é na mesa de bilhar do bar do seu Chico.
Saíram correndo enquanto Artur acusava a prima, dizendo que se eles perdessem a culpa
seria dela. Essa menina inventa essas brincadeiras e depois não sabe brincar, Artur pensava.
Na saída do campinho encontraram novamente o outro grupo, já estavam procurando a
última pista que os levaria ao tesouro.
Chegando ao bar do seu Chico, não precisaram de um minuto para encontrar: a pista
estava dentro da caçapa.
— Agora eu leio – disse Artur.

56

livro 1.indd 56

25/06/2014 11:03:54

Pista 3: A pista número quatro está escondida em um lugar sagrado. Embaixo de um objeto
de devoção.
— Na igreja! Embaixo do São Sebastião! – gritaram os três juntos.
Mas de nada adiantou. Quando estavam chegando à porta da igreja, o outro grupo
já estava com o tesouro na mão comemorando a vitória. Artur era um menino muito
competitivo, ficou muito bravo quando percebeu que haviam perdido e saiu acusando
a prima pela derrota:
— A culpa foi sua, Ana. Você quer fazer tudo do seu jeito. Desde que chegou aqui
quer que a gente brinque do que você gosta de brincar. Você não conhece as coisas aqui
direito, nem sabe diferenciar um buriti de um babaçu. Eu cuido dos animais, enquanto
você fica chorando pela casa, Era melhor sem você aqui. Ana saiu aos prantos feito um
tiro de espingarda para casa.
José tentou correr atrás dela, mas a menina estava assustada, com o estômago e o
coração apertados de muita raiva. Entrou como se fosse invisível na casa e se encolheu
no vão que formava entre a cama e a parede. Queria chorar alto, chamar a mãe e deitar
em colo quente. Queria ser lembrada de que tinha só 11 anos e de que nessa idade
por maior que sejam os medos, o tempo dá um jeito de fazê-los passar. Mas chorou
baixinho, um choro doído e solitário. Decidiu então que ali não era o lugar para ela. Os
adultos queriam resolver tudo para ela, diziam saber o que era o melhor para ela. Será
que sabiam mesmo? Aquele choro, aquela raiva e o medo não pareciam “o melhor”. A
primeira ideia que lhe veio à cabeça foi voltar para São Paulo, fugir dali, simplesmente
desaparecer. São Paulo estava longe demais, e ela não sabia o que iria encontrar por lá.
Já não era tão pequena para não entender o que estava acontecendo, no fundo sabia
que se a mãe achava que o melhor era ela ficar por ali, haveria de ser mesmo o melhor
(mas está dito que ela achava que aquilo não poderia ser o melhor...). E assim, em meio
às lágrimas, teve um ideia. Era tão claro o que faria que não sabia como não lhe tinha
ocorrido isso antes. Não iria continuar lá, mas também não iria voltar.
Quando Artur chegou em casa, já esperando a bronca dos pais por ter feito a prima
chorar, encontrou todos na sala assistindo televisão em silêncio e dando pequenas
risadas de tempos em tempos. O pai chamou o menino para se juntar a eles. E foi assim,
como se nada tivesse acontecido, que os dias continuaram. Ana fingia ter perdoado o
primo e vivia na casa da bisavó Nena, evitando-o.
Artur estava arrependido, nunca tinha tido irmão, e na verdade bem que gostava da
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companhia da prima, das histórias da vida em São Paulo, gostava de conhecer aquele lugar
melhor do que a prima. Não só por vaidade, mas para poder mostrar a ela o que sabia.
Algumas vezes, ficava enciumado, aborrecido, e acabava dizendo o que primeiro lhe vinha
à cabeça. Sabia que a prima estava brava, ela não dizia nada, não gritava com ele, não o
mandava sair de perto, nem pisava firme como de costume, apenas estava longe. Podiam
estar os dois na mesma sala, no mesmo sofá, assistindo ao mesmo desenho, mas era como
se Ana não o enxergasse. Seria preciso muito mais do que uma hora para que a prima o
desculpasse. Sabia também que mais do que brava Ana estava triste e decepcionada com ele.
O que deveria fazer? O que dizer? Chamá-la para brincar? Pedir desculpas? Sentia falta das
conhecidas broncas da prima e do seu choro manhoso, aquele silêncio era novo e assustava.
Passaram-se três semanas de muito silêncio entre os três amigos. Já era sexta-feira. O galo
já havia cantado e o dia já estava claro, iluminando toda a casa. Artur cobria o rosto com
um lençol, estava acordado, mas queria prolongar o sono até a hora em que mãe entrasse no
quarto e o mandasse se levantar pra se arrumar para escola. Enfim, tia Inês entrou e disse:
—Ué, a Ana já levantou? Eu nem vi essa menina por aí.
Artur descobriu a cara, olhou para a cama da prima, que estava vazia. Pôs a mão, estava
fria, como se já há algum tempo ninguém estivesse lá. Logo percebeu que a mochilinha de
Ana, onde ela guardava o diário e as lembranças de São Paulo também havia desaparecido.
Pulou da cama, correu para o quintal, saiu na porta da casa, perguntou para a vizinha, que
vivia sentada olhando na janela, se ela tinha visto a Ana. Mas nem a vizinha nem ninguém
sabia da menina. Não a encontrou em lugar nenhum.
Assim, numa noite clara, de lua quase cheia a prima havia desaparecido. Inês e Ribamar
saíram pelo povoado para ver se a encontravam. Artur correu pra pista pra ver se ela já
estava à espera do transporte escolar, mas nada. Correu para casa de José imaginando que
o amigo pudesse estar envolvido nisso, se bem que Ana também não andava falando muito
com ele. Descobriu que José tinha saído bem cedo e já estava na roça com o pai. E lá se
foi Artur. Quem sabe a prima não tinha decidido ir pra roça junto com ele? Mas o amigo
demonstrou espanto ao saber do sumiço de Ana:
— A última vez que encontrei sua prima foi ontem na volta da escola. Depois
não vi mais. Ela estava muito esquisita esses dias. Parecia que era muda. Acho que
andava doente, ou com mau-olhado.
— Para com isso José. Ela só estava triste.
— Será que foi lobisomem? Ontem já era quase noite de lua cheia.
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— Claro que não. Ela deve ter fugido pra São Paulo.
— São Paulo é longe demais e ela não tinha dinheiro pra chegar até lá.
— José, você tem que me ajudar a encontrar minha prima. Vai saber se ela está bem. E se
aconteceu alguma coisa, e ela tá caída por aí?
José pediu ao pai para ir com Artur procurar a menina. O pai deixou. Pelo visto
ninguém iria para escola hoje. Encontraram Inês e Ribamar em frente à igreja, eles
também não tinham notícia nenhuma de Ana. Ela tinha simplesmente desaparecido.
Como em um lugar tão pequeno alguém some sem ser percebido? Artur suspeitava
que o tal sumiço fosse por causa das palavras duras e desajeitas que ele tinha dito para
a prima no dia da brincadeira de caça ao tesouro. Sua culpa era ainda maior porque, no
fundo, aquelas palavras não eram verdadeiras, os dias eram bem mais divertidos com
Ana por perto.
Artur e José foram até a casa de bisavó Nena para ver se descobriam alguma coisa.
Lá era o lugar onde Ana se sentia melhor, em casa. Corria pelo quintal, mexia em
tudo, contava histórias e até mesmo chorava alto quando tinha muita saudade. Adorava
escutar as histórias da bisavó, de tempos que para ela só existiam em livros e que
pareciam tão reais na voz cansada de Nena.
Quando Artur e José falaram do desaparecimento de Ana para a bisavó Nena, ela não
esboçou surpresa. Artur já saiu falando que a culpa era dele, recontou toda a história
da brincadeira de caça ao tesouro com os olhos cheios d’água. Continha o choro a cada
palavra, não gostava que o vissem desse jeito. Nena olhou para o rosto apavorado do
bisneto e falou com todo a calma que a idade havia lhe dado:
— Calma, meu filho. Ela vai voltar. Ela está só tentando se encontrar nesse lugar
novo do qual ela também é filha. Precisa entender sua história. É normal. Daqui a
pouco ela volta. Agora você, menino – mudando o tom de voz, – deveria ajudar sua
prima a perceber que parte de quem ela é vem daqui também, pra ela se sentir bem por
aqui. Em vez disso, você fica agindo feito menino mimado. Agora, trate de encontrá-la.
— Mas eu já procurei em todo lugar.
— É verdade, nós já olhamos tudo – confirmou José.
— Vocês não estão olhando é direito. Pensem no porquê de ela ter sumido e tentem
descobrir pra onde ela iria. Artur, se voce conseguir entender sua prima, logo vocês estarão
juntos outra vez. Do que é que ela tá sentindo falta?
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— Da mãe e do pai? – respondeu José sem muita certeza. Artur completou com a voz
receosa: — Você acha que ela fugiu pra São Paulo, vó?
— Não, meus filhos, ela tá atrás dos pais, sim, mas existem outros jeitos de se sentir perto
deles que não indo pra São Paulo. Ana é menina esperta, não vai se meter numa aventura
de voltar pra São Paulo sozinha. Se vocês já sabem os motivos dela, não será difícil achar a
menina.
— Eu não entendi nada, vó Nena. Onde vou achá-la? A dona Ângela não viu ela não?
— Ângela tá pra Itamatatiua, esse domingo é festa de Santa Tereza. Está lá já faz uma
semana. Agora, vão logo vocês dois.
Os dois saíram desconsolados sem saber por onde começar essa busca. Aquilo estava
bem mais difícil do que as pistas da caça ao tesouro. Para Artur, ou a prima estava perdida
por aí, ou a caminho de São Paulo, o que era quase a mesma coisa. De cabeça baixa os dois
voltavam em silêncio.
José era um grande companheiro, mas agora estava chateado com Artur, gostava de
Ana e não queria vê-la longe dali. Artur procurava entender o que a bisavó Nena queria
dizer com aquilo tudo. Se não era para São Paulo, onde mais? Fora de São Paulo, era em
Tapuitapera que Ana encontraria a família. Eles eram toda a família dela. Mas também se
ela fugiu para São Paulo, por que esperou três semanas desde a briga para isso? Foi assim,
no meio de tantas dúvidas, que Artur encontrou as respostas.
— Ela foi atrás do pai! – gritou Artur.
— Mas o pai dela não faleceu?
— Sim, mas ela foi atrás da família do pai! Ela sempre falava dele. Aposto que foi até
Itamatatiua conversar com aquela senhora que conhecia os Oliveira, a Ângela conhece essa
senhora, diz que é a pessoa mais velha do povoado. Acho que ela quer descobrir quem era
essa tal Isabel Oliveira que tinha o nome escrito no relógio. Ela nunca acreditou que aquilo
era só coincidência. É isso! Ela foi atrás da outra parte da família.
José não entendeu uma só palavra, mas ficou feliz de ver a cara de Artur, ele realmente
parecia saber o que dizia. Artur foi contando a história do relógio. José se animou com
o mistério. Artur, que vivia com medo das broncas da mãe, combinou com o amigo que
naquela noite os dois partiriam para Itamatatiua.
E desse jeito, em outra noite clara, agora com a lua já cheia, José e Artur partiram em
direção à festa de Santa Tereza, seguindo o rastro de Ana, e com a promessa de só retornarem
trazendo a menina com eles.
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Famílias
Se nos perguntassem o que é família, a primeira resposta que daríamos seria: “nossos parentes”. Poderíamos dar exemplos como: pai,
mãe, avô, avó, tio tia, primo, prima, irmão, irmã
e muitos outros.
Reconhecemos uma família pelo sobrenome, em fotos típicas tiradas com todos os familiares, quando escutamos parentes se chamando
não pelo nome, mas por mamãe, papai, titio etc.
Em Alcântara, como nossa personagem Ana já
percebeu, algumas comunidades são formadas
praticamente por uma só família, e vemos isso
no sobrenome dos moradores. A história de
família pode ser uma forma de conhecermos
também a história de uma comunidade, de
uma cidade e de um país.
As famílias são a base de nossa sociedade,
ou seja, são o primeiro grupo do qual fazemos
parte. Assim que nascemos, somos filho, irmão
e neto de alguém, e levamos também conosco a
história de nossa família.
Não existe somente um tipo de família. Isso
significa que em outras culturas podemos ter
famílias em que a função que cada membro da
família tem é diferente da que conhecemos. A
organização familiar é parte da cultura.
Em algumas tribos africanas, por exemplo,
uma criança é cuidada pela mãe e pelo tio, que
exercerá o papel normalmente atribuído ao pai
para nós. É com o tio que a criança estabelecerá
uma relação de cumplicidade e carinho. Com o
pai biológico, a criança desenvolverá uma relação de respeito e amizade, mas não afetiva, tal
como ocorre em nossa sociedade. No interior
de alguns grupos indígenas, a criança é educada
pelo grupo, não sendo os pais os únicos responsáveis pela instrução dos filhos.
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Esses exemplos servem para mostrar que
nem sempre as famílias são organizadas da
mesma maneira. Como se viu, nem sempre um
pai tem o mesmo papel na educação de filho em
duas organizações familiares diferentes.
Na nossa sociedade, é com nossa família que
aprendemos as primeiras coisas. Quando somos bem pequenos, é com a nossa família que
aprendemos as regras de convivência, o que é
certo e o que é errado dentro do nosso grupo
social. A família é responsável pela transmissão da herança cultural e social aos seus descendentes durante os primeiros anos de vida:
linguagem, usos, costumes, valores e crenças.
Essa transmissão é que permite manter vivas as
tradições culturais, estilos de vida, padrões de
comportamento, hábitos e costumes.
Essa herança cultural é passada a nós por
nossos familiares todos os dias, nas refeições,
nas celebrações, nas histórias contadas, enfim,
em todos os momentos de convivência, seja
nossa família grande ou pequena.

Antonio
Mariano
Franco de Sá

25/06/2014 11:04:31

EXERCÍCIOS CAPÍTULO IV
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Interpretando o texto

Meu glossário

1. Em seu diário, Ana conta que recebeu um
folheto falando sobre as “Manifestações
culturais de Alcântara”. Leia a definição
de “manifestações cultuais” no glossário
e explique o que é isso com suas palavras.
2. Ana passou o seu primeiro São João em
Alcântara. Escolha com a classe e o seu
professor uma forma de representar
a festa de São João. Pode ser uma
encenação, uma colagem, um desenho,
um cartaz, uma escultura de argila etc.
3. O narrador diz que “Ana saiu como o
vento pela porta” e mais adiante que “Ana
saiu (...) feito um tiro de espingarda para
casa”. O que cada uma dessas expressões
quer dizer? Invente uma expressão do
mesmo tipo para completar a frase:
“família é como...”.
4. Em grupos, invente as pistas para fazer
uma brincadeira de caça-tesouro nas
redondezas de sua escola. Cada grupo
deverá elaborar cinco pistas e escondêlas. Apenas a primeira pista será entregue
a alguém de um outro grupo. Agora, é só
iniciar a brincadeira.
5. Por que Ana e Artur brigam durante a
brincadeira de caça-tesouro? 6.O que
Ana decide fazer após a briga com o
primo? Por que ela toma essa decisão?
7. Como Artur descobre o paradeiro de
Ana?
8. Qual é o seu sobrenome? Por que você o
recebeu?

1) Faça agora seu próprio glossário
escrevendo a definição da palavra
“família”.
Trabalhando os quadros explicativos
1. Após a leitura do quadro “Família”,
explique o que o sobrenome de cada
pessoa revela.
2. Cite o nome de cinco parentes seus. Qual
é a relação de parentesco que cada um
deles possui com você?
Exemplo: Artur: primo
3. Qual é o papel da família na transmissão
dos conhecimentos e dos costumes?
4. Conte alguma coisa que você aprendeu
com seus familiares.
5. Como vimos no texto, existem várias
formas de organização familiar. Como
se organiza a sua família? Quem mora
na sua casa com você? Qual é o papel de
cada um?
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UNIDADE

3

APRENDENDO COM A HISTÓRIA

CAPÍTULO V
A Festa
Ana tinha fugido de casa com passos tão leves que nem no silêncio da noite poderiam
ser escutados, os grilos e os sapos do banhado cantavam mais alto e escondiam qualquer
barulho que a menina pudesse fazer. A casa dormia, deviam ser três horas da manhã, a
madrugada já era absoluta. No céu, as estrelas estavam apagadas pelo clarão da lua. Mochila
nos ombros, tênis calçados – fazia tempo que ela não usava calçado fechado, acostumarase a chinelos, sandálias e pés descalços – e relógio no bolso direito da calça jeans. Tudo
preparado, lá saiu ela, pé ante pé, em busca de pistas que a levassem à família de seu pai.
Sentia medo. Muito medo. Bisavó Nena sempre contava dos perigos da noite. Ia
chutando pedrinhas no caminho e pensando, tentando se convencer de que fugir era o
melhor a ser feito. Se Artur achava melhor a vida sem ela, iria então procurar a família
do pai. Quem sabe até encontrasse os avós, novos primos, tios, sabia pouco desse ramo da
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família. Seu pai era um homem quieto, muito amoroso com a filha, mas de poucas palavras.
Talvez a saudade fosse tão grande que doesse só de falar da sua terra. Relembrava da peixada
que comia por aqui, do bolo de goma, dos bailes de reggae... Mas era raro, quase nunca falava
de sua família. Joaquim, era esse o seu nome, era um homem moreno, de cabelos cacheados
bem escuros e olhos cansados. Ana tinha puxado os olhos do pai. Quando saíam os dois
para um passeio, ele pouco falava, ficava sempre olhando a filha brincar, dizia que ela tinha
o gênio forte da mãe dele. Os dois iam muito a uma pracinha nas proximidades da casa em
São Paulo. Ana tinha uma bicicleta que o pai, mecânico por profissão, tinha reformado para
ela. Era toda amarela com adesivos vermelhos e o pedal combinando, era louca por aquela
bicicleta. No último ano, Ana deve ter crescido uns dez centímetros, e a bicicleta acabou
ficando um pouco pequena. O pai sugeriu que montassem uma nova com algumas peças da
oficina, mas Ana não quis, ia andar naquela bicicleta até os joelhos baterem no guidão.
Enquanto caminhava, ia se lembrando do pai para fazer o medo passar. Era um homem
quieto, quase sempre vestindo camisas xadrez e jeans surrados, mas sempre foi para a menina
um exemplo de coragem.
Ela tinha um plano, não iria pela pista, pois parecia muito assustador, em vez disso, iria
caminhar até o igarapé que corria no fim do povoado, de onde antes da alvorada os pecadores
saíam com suas embarcações para a pesca. Lembrava-se de Ângela ter mencionado que
antigamente muita gente chegava até Itamatatiua por um rio que corria nas proximidades,
esse mesmo de onde agora zarpavam os barcos de pesca.
Chegando ao igarapé, o céu já começou a clarear, dando sinais de que a noite estava
acabando. Os homens se preparavam para partir com os barcos cheios de armadilhas
para pesca. A menina se aproximou de um dos barcos com a intenção de pedir carona até
Itamatatiua. Havia um senhor de idade no barco cuidando dos preparativos finais no barco.
O senhor se chamava Plácido, ficou olhando a menina, sabia que aquele rosto era conhecido,
então percebeu:
— Você não é a bisneta da dona Nena?
— Sou eu sim – respondeu Ana já pensando que o homem a mandaria de volta para casa.
— E sua bisavó sabe que você está aqui? Ana sabia que se dissesse a verdade tudo acabaria
por ali, seria levada na mesma hora de volta para casa da tia ou da bisavó. Já havia pensado
nessa resposta, de modo que não teve dúvidas:
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— Sabe sim, foi ela que me mandou falar com o senhor. — Tá indo pra festa? — É. Vou
pra lá encontrar a dona Ângela. — Tá certo, vamos logo, então, que o sol daqui a pouco
levanta e fica muito tarde pra pescaria. E lá se foram os dois. Seu Plácido foi alertando a
menina de que ainda teria uma boa caminhada pela frente depois de descer no porto em
Itamatatiua. O caminho até o porto era lindo, muita mata, muitas palmeiras, regiões de baixas
e só o som dos bichos que viviam por lá. Viram até uma família de macacos vermelhos!
Seu Plácido ia deixando armadilhas ao longo do rio. Ana nunca tinha visto aquilo, então,
fazia um monte de perguntas. O senhor respondia tudo, era um homem paciente. Depois de
uns vinte minutos, ficaram os dois em silêncio. Ana estava admirada com o nascer do sol.
Enfim era dia. O céu foi perdendo os tons de azul e ficou amarelado, não era como a cor de
fogo do pôr do sol, eram cores claras, calmas e silenciosas, que pareciam desejar a todos um
bom dia. Até que seu Plácido amarrou a embarcação e avisou que tinham chegado. Explicou
para Ana por onde ela deveria ir, contou também para a menina que aquelas terras eram
abençoadas, protegidas por Santa Tereza e que aqueles que queriam fazer algum mal por lá
jamais conseguiam chegar à festa.
Ana começou sua caminhada solitária. Será que ela estava fazendo algum mal ao povoado
por ter saído sem avisar ninguém? Sabia que fugir não era exatamente certo, mas também
sabia que ninguém a deixaria fazer essa viagem. Os tios já haviam dito que este ano não iriam
à festa de Santa Tereza.
Suava muito, era o medo, pois estava passando por um palmeiral de carnaúbas, só
enxergava palmeiras por todos os lados. Com isso ficava difícil manter uma só direção. Já não
sabia mais se estava indo no rumo certo e parecia andar em círculos, já estava a pelo menos
uma hora caminhando. Percebia que o solo era barrento e que em tempo de chuva devia
ser impossível passar por ali. Resolveu confiar nas aulas de geografia e tirou da mochila sua
bússola feita de rolha e agulha. Olhando a bússola e tentando se recordar da direção indicada
por seu Plácido, decidiu que deveria sempre caminhar em uma só direção e seria a noroeste.
Foi o que fez, saiu caminhando guiada pela bússola, como faziam os antigos navegadores.
Algum tempo de caminhada depois, já dava para ver de longe algumas casas de
taipa. Passou por uma roça, mas não tinha ninguém trabalhando, afinal era sexta
antevéspera da festa.
E assim chegou a Itamatatiua. Agora tinha que encontrar a tal senhora, dona Anastácia,
que sabia a história dos Oliveira.
67
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Ali, poderei encontrar alguma pista – pensou. Foi caminhando por uma rua de terra com
casinhas dos dois lados. Todos olhavam e estranhavam aquela menina que nunca havia sido
vista por ali, com uma mochila nas costas, o olhar mais cansado que o normal, as bochechas
coradas do sol, que já começava a esquentar, e ela vinha de uma longa caminhada. Mas
como era tempo de festa, e muita gente de fora aparecia nessa época, ninguém lhe deu
maior atenção, pensando que, talvez, ela fosse parente de alguém da comunidade.
Devia ser próximo da hora do almoço. A menina estava exausta, tinha passado a noite
em claro naquela aventura. Avistou a igreja de Santa Tereza ao fundo, quando chegou a um
grande largo. Logo pôde avistar um mastro enorme com uma bandeira na ponta enfeitado
com murta, frutas e refrigerantes. Estava cravado no chão, sinal de que os festejos já haviam
começado e de que o povoado estava sob a proteção de Santa Tereza. A cada meia hora
estouravam rojões em comemoração ao evento.
As portas azuis da igreja estavam abertas e parecia ter gente por lá. Ana estava faminta.
Tinha levado água e frutas na mochila, mas há essa hora tudo já tinha acabado. Entrou
na igreja, havia caixeiras tocando e entoando ladainhas em louvor à Santa Tereza. As
bandeirinhas respondiam com refrões. Outras mulheres lavavam a Santa em uma bacia
de plástico em cima de uma grande mesa, em frente ao altar. Lavavam com perfume, vinho
e ervas cheirosas, o cheiro se espalhava por todo o local. Um homem lavava também uma
imagem de Jesus crucificado, segundo a tradição, só os homens podiam tocar naquela
imagem. Tinha bolo de tapioca e refrigerante em uma mesinha ao lado do altar. Ana sentouse em um dos bancos de madeira azul no fundo da igrejinha. As portas e janelas abertas
faziam o vento circular, estava gostoso descansar ali ao som das caixas, o lugar era fresco e
o vento no rosto, um verdadeiro alívio.
Uma senhora sentou-se ao lado dela e perguntou se ela era turista.
— Não, vim aqui conversar com uma senhora. Descobrir o segredo de um relógio.
— Nossa! – exclamou a senhora surpresa com tal resposta.
— Vem de onde? — De Tapuitapera. — Mas você não é daqui, é? — Como você sabe?
Sou de São Paulo, mas moro em Tapuitapera com minha tia.
— É o jeito de falar. Você deve conhecer Ângela, então? — Conheço sim, sou bisneta
da vó Nena. — Então, depois você tem que ir à casa de farinha, ela tá lá fazendo bolo.
Primeiramente, Ana ficou assustada com essa informação, pensou em se esconder de
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dona Ângela. Depois, além de perceber que isso seria impossível, deu-se conta de que seria
bom encontrar um rosto conhecido, após tantas aventuras. Dona Ângela também poderia
ser uma grande ajuda em sua busca. A senhora com quem conversara lhe ofereceu um
pedaço de bolo e um copo de refrigerante. Ana não recusou, comeu e bebeu rapidamente,
e aceitou repetir. A senhora convidou-a para ir até o altar, Ana deixou a mochila no banco
e acompanhou-a. As mulheres lavavam a Santa com algodões, algumas bebiam a água que
escorria para a bacia e as caixeiras não paravam com os toques e as ladinhas. Ana recebeu
um algodão para lavar a Santa, e junto as seguintes instruções:
— Faça um pedido enquanto lava a Santa, depois guarde e leve esse algodão com você.
De início, Ana pensou em pedir para ver logo a mãe, mas lembrou-se de sua busca e do
motivo que a tinha levado até ali. Assim, logo mudou de ideia. Fechou os olhos com força
e pediu para Santa Tereza que a ajudasse a encontrar a senhora Anastácia e a solucionar o
mistério do escrito do relógio, e também que descobrisse alguma pista sobre o paradeiro da
família de seu pai. Abriu o estojinho do relógio, que estava no bolso e guardou o algodão ali.
Agora eram dois os seus amuletos.
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Terminada a cerimônia de lavar a Santa, a imagem já estava pronta para sair na procissão
de domingo, banhada e perfumada. Ana não parava de se perguntar a respeito daquele
ritual. Para que levar a Santa? De onde viria essa história? A senhora que antes havia lhe
oferecido bolo, enfim, se apresentou: era dona Marisa de Jesus, filha de Itamatatiua, como
todas as outras ali. A senhora resolveu não apenas indicar onde era a casa de farinha, mas
caminhar com ela até lá. E saíram as duas conversando. O povoado estava todo enfeitado
com bandeirinhas, e barraquinhas, que havia por todos os lados, vendiam, desde coisas
para comer, até tiro ao alvo com espingarda de chumbinho. A menina contou sua aventura
até chegar ao povoado. Dona Maria de Jesus quase não acreditou, mas, notando o cansaço
estampado no rosto de Ana, pensou que aquilo bem que deveria ser verdade.
A casa de farinha ficava atrás da associação de mulheres que trabalham com cerâmica.
Ninguém estava trabalhando no momento, pois todos estavam envolvidos nos preparativos
do festejo. As peças de cerâmica estavam expostas na sala. Ana ficou olhando tudo com
olhos atentos, achou lindo e resolveu perguntar para a senhora que a acompanhava:
— Onde vocês compraram esse barro?
Dona Maria de Jesus deu uma longa risada. Algumas mulheres, que estavam também na
sala enfeitando um andor para a procissão de domingo, caíram no riso também.
— Tem que pegar lá no barreiro, lá por onde você passou pra chegar aqui.
Ana estava impressionada em saber que todo aquele barro virava aquelas bilhas, travessas,
copos, vasilhas e bonecas. Não podia imaginar. Enquanto iam até a casa de farinha, dona
Maria de Jesus lhe mostrou o forno onde as peças eram assadas, era igual ao forno que seus
tios tinham em casa para assar bolo.
Era a primeira vez que Ana via a casa de farinha com gente trabalhando. Já conhecera
uma dessas casas em Tapuitapera no período de chuva. Mas nunca tinha visto ninguém
trabalhando lá, para ela a casa servia de cenário para brincadeiras de esconder.
Um homem mexia a farinha no forno com um rodo, enquanto outros homens e mulheres,
sentados no chão, davam forma aos bolos de tapioca e depois os colocavam em cima de
folhas de palmeiras. Dona Ângela estava entre eles proseando com as amigas, fazendo bolo
e tomando um café. Quando viu Ana ali, levou um susto. Primeiro quis saber onde estava
o resto da família, imaginou que Inês e Ribamar haviam decidido vir na última hora. Ana,
cansada que estava, resolveu que era hora de contar a verdade. Ângela chocou-se:
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— Ai meu Deus, minha filha, sua tia deve estar danada atrás de você! E sua bisavó, coitada.
O que nós vamos fazer?
Todos ficaram espantados ao escutar a saga da viagem de Ana. Diziam que a menina
só tinha chegado bem graças à proteção da Santa, pois naquele caminho existiam muitos
perigos. Imediatamente, dona Ângela levou a menina até à casa de uma comadre que a estava
hospedando. Encheu um copo de água e fez um prato de comida para a menina, mandou que
em seguida ela se banhasse, colocasse uma muda de roupa limpa e fosse descansar um pouco
na rede. Já era mais de meio-dia, e o sol estava quente demais, em breve todos iriam almoçar
e fazer um descanso. Ana comeu com vontade, pegou as roupas que tinha na mochila e
obedeceu à dona Ângela. Antes de pegar no sono fez um pedido:
— Antes que a senhora me mande de volta, posso ir conversar com a dona Anastácia?
— Tá certo, minha filha. Agora descanse que a gente já vê o resto.
Nem foi preciso mandar, em menos de um minuto, Ana já estava dormindo. Ângela
andava de um lado para o outro sem saber o que faria com a menina.
Ana dormiu por horas, esquecida de tudo em um sono profundo. O corpo estava pesando
mais que o usual depois daquela noite em claro. Dona Ângela decidiu que o melhor era ficar
com a menina até a segunda-feira depois da festa, assim as duas voltariam juntas. Não queria
enviar Ana em outra aventura, tampouco conhecia alguém que estava indo na direção de
Tapuitapera por aqueles dias. O melhor a fazer era tentar ligar para o telefone público de
Tapuitapera e enviar um recado para Inês, avisando que a menina estava bem.
Ângela bem que tentou ligar, mas o telefone estava mudo. O jeito foi se remediar, esperar
pelo dia seguinte e torcer para que a linha voltasse a funcionar.
Era fim de tarde quando Ana, espreguiçando-se e sem saber direito onde estava, abriu
os olhos. Viu que estava em uma rede e que já não era mais dia. O céu estava com seu tom
de azul preferido, percebeu que a mochila estava ali e aos poucos foi se recordando de tudo.
Onde estaria todo mundo? A casa parecia vazia, mas o barulho na rua era alto. Ao lado da
rede havia um bilhete:
Estamos na casa da festa. Quando acordar vá para lá. Feche a porta e leve a chave.
Ana colocou a cabeça para fora. Em que lugar seria essa tal casa da festa? Foi caminhando,
guiada pelo som alto que saía das caixas de som trazidas pela radiola. Tocava reggae.
Perguntou para um rapaz como chegar até a casa da festa. Ele disse que era ao lado da festa de
71

livro 1.indd 71

25/06/2014 11:05:02

reggae, não tinha como errar. O som era tão alto que parecia alterar os batimentos cardíacos,
colocando-os no ritmo da música. Quando avistou a casa da festa com suas duas portas
abertas, logo notou dona Ângela lá dentro ajudando a ajeitar uma mesa de comidas. Assim
que entrou, dona Ângela a apresentou a todos. A decoração era toda verde, muitas fitas e
balões de ar. Nas mesas, bolo enfeitado com glacê, bolo de tapioca, chocolate quente, enfim,
um monte de comida. Para Ana, aquilo parecia uma festa de aniversário.
Já servida de chocolate e ajudando a encher os balões, a menina fazia perguntas sobre
a festa. Também aproveitou para saber quando poderia falar com dona Anastácia. Dona
Ângela foi logo avisando que a tal conversa ia ter que ficar para o dia seguinte.
A cor verde indicava que naquele dia quem estava dando a festa era um menino, o
mordomo. A família estava oferecendo o bolo em pagamento a uma promessa feita para a
Santa, e também seria a responsável por enfeitar a igreja naquele dia. Dona Ângela contou
que o menino andara muito adoentado no ano anterior. Então, a família fizera a promessa
para que ele se recuperasse, o que aconteceu uns meses depois. O menino devia ter a idade de
Ana e era o centro das atenções. Vários convidados sentavam à mesa, comiam e depois eram
substituídos por outros, até que todos comessem e bebessem. As caixeiras e as bandeirinhas
ficavam ali, tocando e cantando as ladainhas.
A cada dia, era a vez de uma pessoa diferente organizar a festa. Nos dias em que o evento
era organizado por uma menina, a mordoma, a decoração era toda cor-de-rosa. Todos
participavam, fosse fazendo bolo, fosse recolhendo as jóias, ou ainda dando animais como
pagamento de promessa ou demonstração de devoção à Santa. Ana estava encantada com
aquele festejo, jamais tinha visto algo parecido. Pensou que, caso a Santa atendesse seu
pedido, ajudaria a arrecadar jóias no ano seguinte como pagamento da promessa.
Ana corria para todo lado, queria conhecer tudo. Brincou no tiro ao alvo, chupou sorvete,
tomou vários copos de chocolate, comeu bolo e até ensaiou uns passos de reggae com outros
meninos e meninas. Enfim conheceu Luís, o menino que era mordomo naquela noite. Ele
lhe contou que sua família estava desde o começo do ano se preparando para aquele dia. Ana
estava admirada e não parava de elogiar a festa organizada por eles. A Santa deveria estar
muita feliz, pensava a menina.
Já começava a madrugada, quando as caixeiras e bandeirinhas anunciaram que todos
deveriam ir para a igreja com suas velas acessas. Ventava muito, era difícil manter a chama,
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mas Ana fez uma cabaninha com a mão para que a chama não se apagasse. Lá foram todos
guiados pelo batuque das caixas. Ao entrarem na igreja, começaram as rezas. Todo o dia de
festa tinha novena, também organizada pelo festeiro do dia. Ana ficou uma hora lá dentro,
mas depois se cansou. Dona Ângela deixou que a menina fosse brincar com os outros lá fora.
Dali iriam para casa dormir, pois no dia seguinte haveria mais festejo.
Lá fora estavam todos brincando de se esconder, correndo pra lá e pra cá e dando risada.
Ana estava alegre como há algum tempo não ficava. Era sua vez de se esconder. Considerou
uma boa ideia ficar deitada no chão, encostada na parede lateral da igreja. Estava
escuro ali e ficava difícil enxergá-la. Colocava às vezes a cabeça para fora para ver onde
estavam os outros e se conseguiriam encontrá-la.
Em uma dessas espiadas viu dois meninos chegando de bicicleta. O boné de um
deles era inconfundível. Não teve dúvidas, aquele só poderia ser Artur. E junto com ele,
só poderia ser José.
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TEMPO
Quando observamos alguns fenômenos
naturais, percebemos que eles ocorrem de
tempos em tempos de forma cíclica e regular, como por exemplo: o dia e a noite, as fases da lua, as mudanças no clima, as épocas de
chuva ou os ciclos reprodutivos dos animais.
Esses fenômenos naturais nos ajudam a marcar a passagem do tempo. Em Alcântara, por
exemplo, quando começam as chuvas, todos
logo sabem que o inverno chegou, alguns até
dizem que “invernou”; quando as nuvens vão
embora e o clima fica seco, é sinal de que é verão. Cada passagem de duas estações, inverno
e verão, significa que um ano se completou. A
percepção e identificação desses fenômenos
naturais é umas das maneiras de sentir a passagem do tempo e, assim desenvolver formas
de organizá-lo.
No Brasil, organizamos o tempo pela passagem das horas, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Marcamos o tempo, ainda, pelos
marcos históricos e pela religião, que definem
os dias que devemos celebrar, como os feriados religiosos ou as datas cívicas. Por exemplo,
o feriado em homenagem a Tiradentes é uma
data histórica, que celebra um momento da
história do Brasil, já o feriado natalino é uma
celebração das religiões cristãs.
Na vida cotidiana, os elementos que orientam a organização do tempo também mudam
de acordo com a atividade praticada por cada
indivíduo. Por exemplo: para o agricultor, o
tempo é determinado em função do momento apropriado para preparar a roça, plantar e
colher, mesmo sendo domingo ou dia santo.
Já para o trabalhador de uma fábrica na cidade, seu dever é cumprir oito horas diárias, em
geral por cinco dias na semana, e descansar
durante o final de semana. Ou seja, um organiza seu tempo de acordo com os fenômenos
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naturais, enquanto o outro o faz a partir de um
contrato de trabalho.
As inovações tecnológicas também alteram a forma como ocupamos o nosso dia.
Um grande exemplo dessa mudança foi a descoberta da eletricidade e o uso de iluminação
artificial, que deu à noite novas funções. Anteriormente, quando escurecia, era a hora de
se recolher e dormir, até porque, mesmo com
a luz de velas ou lamparinas, ficava difícil enxergar. Algumas vezes, em noites de lua cheia,
aproveitando que o céu ficava mais claro, ocorriam alguns festejos, como a Festa de São Benedito, que acontece até hoje todos os anos no
mês de agosto em Alcântara. Com a luz elétrica, a noite tornou-se um período produtivo,
que as pessoas podem aproveitar para estudar,
trabalhar, passear ou assistir televisão.
Não apenas o tique-taque do relógio marca
o tempo, nosso próprio corpo também é um
indicativo. Assim, podemos dizer que nossa
vida é um fenômeno natural e cíclico: nascemos, crescemos, morremos. Ao longo de nossa
vida, as atividades que exercemos vão se modificando e, igualmente, marcando a passagem
do tempo: quando se é criança, brincamos,
vamos à escola; quando adultos, trabalhamos,
cuidamos dos filhos; quando velhos, contamos
histórias, ensinamos a sabedoria adquirida. Ao
conversar com alguém mais velho, temos condições de perceber as modificações advindas
do transcorrer do tempo, que não são as mesmas a cada geração.
É verdade que o tempo está sempre
passando, e podemos notar isso observando vários fatores apresentados no decorrer do texto. Também vimos que nem
todas as sociedades organizam a passagem do tempo da mesma forma.
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Exercícios capítulo v
Interpretando o texto
1. Por quais motivos Ana decide fugir
casa? Após a discussão durante a brincadeira, como Ana se sentiu em relação ao
primo?
2. O que Ana buscava com ida a Itamatatiua?
3. Quando Ana pensou que estava perdida
entre as palmeiras de carnaúba, como
ela reencontrou o caminho?
4. Reconte com suas palavras o percurso
feito por Ana até a chegada na igreja.
Lembre-se de contar o encontro de Ana
com outros personagens e de que maneira eles a ajudaram.
5. Durante a lavagem da Santa, Ana é convidada a fazer um pedido, que pedido é
esse? Em sua comunidade existe alguma
ritual parecido com esse? Se sim, descreva-o.
6. Quando Ana se depara com o barro
para cerâmica e de onde ela imagina
que ele vem? Em sua comunidade se
produz algum tipo de artesanato. Se
sim, descreva que materiais são necessários para produção e de que forma
eles são obtidos.
7. Ana ficou encantada com a Festa de
Santa Tereza. Do que ela mais gostou?
8. Como Ana soube que os meninos que
chegaram de bicicleta eram Artur e José?
9. A festa de Santa Tereza ocorre anualmente na comunidade de Itamatatiua.
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Existe festejo em sua comunidade?
Quando ele é realizado? Quais as razões
da escolha dessa data?
10.As festas são um momento de encontro
e confraternização na comunidade. Em
grupos, escolha um desses momentos
e faça uma colagem ou desenho colocando o máximo de elementos possíveis
que aparecem nesses encontros. Exemplo: as pessoas envolvidas, os utensílios
utilizados, as comidas servidas, as roupas especificas etc.
11.Em classe, com auxílio do professor,
elabore algumas perguntas para os seus
pais sobre alguma festa da comunidade.
As perguntas devem ter como objetivo
saber o que mudou nessas festas ao longo do tempo. Com as respostas na mão,
faça uma tabela comparando como é
essa festa hoje e como era antes.
Meu glossário
Faça agora seu próprio glossário escrevendo a definição das palavras “caixeiras”, “mordomo”e “bandeirinhas”.
Trabalhando os quadros explicativos
1. No quadro explicativo “Tempo” vimos
que a tecnologia influencia nossas atividades ao longo do dia. O exemplo dado
cita as mudanças após a chegada da luz
elétrica. Converse com seus pais e avós e
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2.

3.
4.

5.
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descubra desde quando há energia elétrica na sua comunidade e quais as mudanças que acorreram por conta disso.
Como vimos no quadro explicativo
“Tempo”, o tempo está sempre passando. Uma das formas de percebermos a
passagem do tempo é conversando com
pessoas mais velhas, que nos contam
coisas de “antigamente”. Assim nos damos contas das mudanças que vão ocorrendo. Procure se lembrar de conversas
com pessoas mais velhas e escreva um
dia de um diário como se você fosse a
sua avó. Descreva ao longo da redação
como você imagina que era a vida naquela época.
Leia ao lado o poema de Oswald de Andrade.
Em classe, discuta o que você entendeu
do poema. Note que título do poema é
“As quatro gares”, com base na discussão
em classe escreva o que você imagina
que significa a palavra francesa “gares”.
Depois que todos responderem troquem as respostas e vejam o que cada
um imaginou.
Com base na leitura do poema, faça um
poema agora sobre você. Quando escreve sobre a “adolescência”, “maturidade”
e “velhice” procure imaginar como você
acha que serão esses momentos. Com o
poema pronto, ilustre cada um dos momentos da vida.

AS QUATRO GARES
Para o Álvaro Moreya
Infância
O camisolão
O jarro
O passarinho
O oceano
A vista na casa que a gente sentava no sofá
Ao Alcântara
Adolescência
Aquele amor
Nem me fale
Ao Rubens
Maturidade
O Sr. E a Sra. Amadeu
Participam a v.Excia.
O feliz nascimento
De sua filha
Para Sérgio Buarque
Velhice
O netinho jogou os óculos
Na latrina
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CAPÍTULO VI
Encontros
Artur e José saíram de Tapuitapera à meia-noite de sexta-feira. Ao contrário de
Ana, os meninos haviam deixado uma bicicleta escondida em um arbusto próximo
à pista e sem avisar ninguém partiram rumo a Itamatatiua. A pedalada era cansativa
e, como só haviam conseguido uma bicicleta, revezavam quem pedalava e quem ia
sentado no cano. Quase duas horas depois, José avistou o ramal do pote e foi logo
anunciando que tinham chegado.
Estavam suados e exaustos, eram duas horas da manhã e a festa ainda animava a noite.
Ao chegarem no largo da Igreja de Santa Tereza, viram várias crianças e adolescentes
brincando. A igreja estava iluminada e um grupo participava da novena. Era possível
escutar o bater das caixas do lado de fora da igreja. José saltou do cano da bicicleta e
saiu perguntado a um grupo de meninos se eles tinham visto uma menina chamada
Ana. A resposta, quase imediata, veio em coro:
— Se soubéssemos onde ela está, não estaríamos procurando - responderam todos,
dando risada.
— Hein? – respondeu José sem entender nada
— É a vez dela de se esconder – disse Luís, tomando a frente dos demais.
José entendeu o que estava acontecendo: Ana estava escondida por conta da
brincadeira. Artur acertara, a prima havia mesmo fugido para Itamatatiua. A
bicicleta foi amarrada numa árvore, e Artur se juntou ao demais. Saíram todos à
procura de Ana.
Ao ver essa movimentação, Ana correu para trás da igreja, onde não batia nenhum
feixe de luz. Encolheu-se como se fosse um casulo de lagarta. O que era melhor, deixar
que os meninos a encontrassem ou continuar escondida? — Ana! – gritava Artur. –
Sou eu! Vamos pra casa! Eu não vou mais brigar com você, desculpa. — É, Ana –
continuava José – você faz muita falta! Ana permanecia imóvel, petrificada, a única
coisa que se movia eram as lágrimas que desciam pelo rosto e pingavam nos joelhos
dobrados e envoltos pelos braços cruzados. José resolveu dar a volta na igreja. Estava
muito escuro e teve que tatear, escorando-se na parede, chamava pela amiga. Até que
acabou tropeçado no montinho de gente que era Ana, ali, encolhidinha.
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— Ai! – gritou José sem saber em que bicho tinha topado. — Ai! – resmungou Ana.
– Você me chutou José. — Ana, é você? — Sou eu mesma.
José sentou-se ao lado da amiga e lhe deu um abraço forte esmagando os ombros da
menina. Ana gostou do abraçou, José era um grande amigo.
— Vamos, Ana, seu primo está te procurando desde ontem. — Como vocês vieram?
— Fugimos também. Pegamos uma bicicleta emprestada e viemos.
— Aposto que o Artur só veio porque a titia está brava com ele. Quem falou que eu
estava aqui? Bisavó Nena?
— Ana, você tá sendo injusta com Artur. Ele é teimoso, mas ficou preocupado
quando você sumiu. Depois de procurar você em todo o povoado, fomos à casa da
dona Nena. Ela falou um monte de coisas que eu não entendi. Na hora o Artur também
não entendeu, mas depois disse que você devia estar aqui, que devia ter vindo atrás de
uma tal de dona Anastácia, pra saber do paradeiro da família do seu pai.
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— É isso mesmo?
Ana ficou feliz em perceber que o primo, mesmo que algumas vezes fosse grosseiro
e parecesse desdenhar dela, prestava atenção nas coisas que ela dizia.
— Vamos, José – disse Ana se levantando e puxando o amigo pela mão.
Os dois saíram sorridentes, de braços dados. Foram surgindo de
trás da igreja. Conforme se aproximavam, a luz ia aumentando
e Artur pôde reconhecê-los. Foi correndo abraçar a prima,
dizia sem parar:
— Eu sabia que você estava aqui!
Os três se abraçaram, Artur estava segurando o
choro, por alguns momentos pensou que não veria
mais a prima. Sentaram no banquinho em frente à
igreja e ficaram conversando, falando sem parar, todos
queriam contar as aventuras vividas para chegar até ali.
Logo a novena terminou. Quando dona Ângela viu o
trio sentado no banquinho quase caiu para trás de susto.
Olhou para os lados, na esperança de encontrar Inês e
Ribamar, mas que nada! Levou as mãos no rosto, já sabia
que teria mais preocupações:
— O que é que vocês estão fazendo aqui? — Viemos atrás
da Ana – respondeu Artur com naturalidade.
— E a família de vocês sabe disso?
— Sabe, sim – respondeu José tomando a palavra –
dona Inês que mandou a gente.
Dona Ângela olhou bem para os rostos dos três
procurando alguma expressão que indicasse a mentira.
Os meninos mantiveram um olhar sério. Ela achou
melhor acreditar, pelo menos assim o problema seria
menor. Chamou o trio para dormir, estava tarde e
logo mais, na alvorada, ela enfeitaria a igreja com sua
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comadre que era a festeira do dia. Além do mais, ela tinha prometido levar Ana para
conversar com dona Anastácia. Era só a antevéspera da festa, ainda tinha muita coisa
pra acontecer. Os três iam na frente, felizes por estarem juntos.
Dormiram feito pedras nas redes que dona Ângela tinha armado na casa da comadre.
Os sonos eram embalados pelo som da banda, que anunciava a alvorada, mas nem isso
os perturbava. Dona Ângela saiu para a igreja ao nascer do dia. Enquanto as mulheres
enfeitavam a igreja, os homens tocavam os instrumentos de sopro para acompanhá-las.
O trio só se levantou quando dona Ângela, já de volta, chacoalhou as redes, avisando
que havia passado na casa de dona Anastácia e combinado com ela que antes do almoço,
lá pelas dez horas, eles poderiam ir lá para conversarem.
O trio saltou da rede, estavam ainda sonados, mas muitos animados com a festa
e com o mistério do relógio, sabiam que na segunda-feira de lava-pratos a aventura
estaria acabada, o melhor era aproveitar cada segundo antes da bronca que levariam
quando voltassem a Tapuitapera. Provavelmente, ficariam sem brincar por um tempo
e só se encontrariam na escola.
Dona Ângela havia preparado três copos de café com leite e colocado um bolo
na mesa. Os três acabaram com tudo em poucos minutos e já estavam prontos para
irem à casa de dona Anastácia. Mas ainda faltava uma hora para o encontro. Ficaram
tentando matar o tempo com brincadeiras, com um graveto empurravam um aro velho
de bicicleta ao redor da casa. Os cachorros corriam atrás dos três, que se divertiam
fugindo dos animais e tentando equilibrar o aro.
— Vamos, meus filhos, já são dez horas – chamou dona Ângela interrompendo a
brincadeira.
Ana conferiu o relógio no bolso e lá foram eles. A casa ficava perto da pista, era uma
caminhada curta. Ana estava ansiosa e tentava apressar o passo de todos, dona Ângela
tentava conter a menina. Ao chegarem, logo viram dona Anastácia sentada na porta da
casa acompanhada de uma neta. Era uma senhora magra, muito magra, de pele negra e
cabelos acinzentados, embora já tivesse quase cem anos ainda tinha muitos fios pretos
de cabelo. Estava sorridente, feliz com a visita. Ana ficou estática quando a viu. Nunca
havia estado com alguém tão velho em sua vida. Artur e José ficaram emudecidos
também esperando que Ana começasse a conversa. Primeiro, ela ficou com medo, não
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sabia o que dizer ou por onde começar. Suas mãozinhas estavam geladas. Dona Ângela
dizia pra ela falar logo que Anastácia não tinha todo tempo do mundo. Na verdade,
tempo não faltava à senhora. Aos 94 anos de idade o tempo passa diferente, os dias
voltam a ser longos como na infância. Anastácia esticou o braço e segurou na mão
menina, era assim que se aproximava das pessoas, já não enxergava quase nada:
— Fale, menina. — Então, bem... Oi meu nome é Ana, queria sua ajuda. — Minha
ajuda? Não sei no que posso te ajudar. Já ví tantas coisas, mas agora já não me lembro
de muito. — No relógio que era do meu pai tem uma gravação com o nome de Isabel
de Oliveira. Queria saber se a senhora sabe quem é.
— Isabel de Oliveira?
—É.
— Os Oliveira eram uma família muito importante, tinham fazenda de algodão e
salinas lá pros lados de São João de Côrtes. Dona Augusta, avó de Isabel, era muito
devota de Santa Tereza, por isso sempre vinham aqui na época da festa. Ela fazia o
marido doar muitos bois pra festa. Sabe, minha filha, essa festa existe desde que tem
gente aqui nessas terras. Se você perguntar vão te dizer “o bisavô do meu bisavô já falava
dessa festa aqui”. Muita gente era devota de Santa Tereza, agora está diminuindo. Eu fui
caixeira por muitos anos, saía por todo o canto, por todos os povoados recolhendo jóias
pra festa, pra Santa. Aqui é terra da Santa, dos negros de Santa Tereza. O que você quer
saber da Isabel?
— É que o relógio que meu pai tinha dizia “Ao meu filho Joaquim com todo meu
amor, Isabel Oliveira”. Meu pai se chama Joaquim!
— Isabel já era moça feita quando eu era menina. Não é possível que seja mãe do
seu pai. Era uma moça triste. Moça boa, mas tinha um jeito triste, sempre vinha rezar
pra Santa. Agora não sei quem é esse tal Joaquim, porque Isabel nunca casou e morreu
cedo, dizem que foi de tristeza. Ela era brigada com o pai. Tinha gente que dizia que era
porque o pai dela tinha mandado matar um filho que ela teve. Ninguém sabia direito,
ela vivia por aqui, sempre calada. Um dia morreu, foi embora.
— Mas a senhora não acha que é muita coincidência meu pai também se chamar
Joaquim?
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— É estranho mesmo. Mas, minha filha, nessa vida acontece tanta coisa estranha.
Pra você saber mais só conversando com os Oliveira que ainda moram em Alcântara,
a maioria deles foi embora e largou tudo quando o algodão entrou em crise, dizem que
foram embora só com a roupa do corpo e as jóias da família pro Rio de Janeiro. E os
negros que trabalhavam nas fazendas deles ficaram lá pros lados de São João de Côrtes.
Essas terras têm tantas histórias, tantas famílias. Vai saber. Quem sabe esse tal filho num
existiu mesmo e num é um parente seu? Me deixa ver esse relógio.
Ana entregou o relógio para dona Anastácia. A menina queria saber mais.
— Um relógio de prata – falava enquanto tateava o relógio, – aqui tem um símbolo
em relevo?
— Tem sim. É um desenho.
— Num é um desenho, é o brasão dos Oliveira. Esse relógio era do pai de Isabel.
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Meu Deus, então a história do filho era mesmo verdade. Se esse relógio chegou nas mãos
do seu pai deve ser porque a criança não morreu. Ou será que morreu e ela deixou isso
com algum negro por desgosto? Esse relógio certamente era pro filho de Isabel, porque
é um relógio de família, era um jeito de o menino saber de onde tinha vindo. É melhor
você ir lá pra Sede pra conversar com os Oliveira que ainda estão lá. Eles devem saber essa
história direito. Sabe, minha filha, antigamente todos os registros eram feitos pela igreja,
tinha irmandade por todas essas terras. Aqui era terra das carmelitas, isso aqui, se você
revirar, é só caco de cerâmica. Tinha muitas olarias e os negros trabalhavam nelas, faziam
muitas telhas e tijolos de adobe. Pois, então, se esse tal Joaquim foi batizado deve estar nos
registro da igreja, se é que isso ainda existe. Deve estar lá o nome Joaquim Oliveira, ou
com o nome do pai.
— Mas minha família é “dos Anjos”. — Ué, mas dos Anjos é nome de negro, de uma
família de negros que morava pros lados de São João de Côrtes mesmo. Talvez sua família
tenha gostado do nome Joaquim e resolvido colocar no seu pai. De onde é seu pai?
— Meu pai morava em São Paulo, mas era de algum lugar de Alcântara. Ele morreu
no começo do ano, minha mãe também não sabe direito e nunca queria falar no assunto,
agora estou tentando descobrir.
— Vá pra Sede minha filha, procure os Oliveira. Acho que tem um senhor que é dessa
família e ainda está por lá, não sei se continua vivo.
— Obrigada, dona Anastácia, eu vou mesmo.
O mistério só parecia aumentar. Se Isabel nunca havia se casado e ninguém sabia
desse filho como descobrir o mistério do relógio. Será que sua família era escrava
dos Oliveira e havia ficando com esse relógio? Ana certamente iria para a Sede tentar
descobrir mais sobre essa história. Artur, José e mesmo dona Ângela ficaram curiosos
com tudo isso. Voltaram todos em silêncio pensando no que haviam ouvido, tentando
organizar aquela história para que ela fizesse sentindo.
— Dona Ângela – disse: Ana, agora pensando na história de Itamatatiua – aqui era
terra da igreja, não era? Todos os lugares por aqui eram da igreja? É por isso que tem a
festa pra Santa?
— Aqui era terra dos padres carmelitas, como tinha muito barro se fazia muita
cerâmica, como dona Anastácia disse, tinha muita olaria. A história que todo mundo
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conta é que essas são terras de santo, de Santa Tereza. Na época em que os padres estavam
aqui, tinha uma família de fazendeiros e a mulher dessa família era muito devota de
Santa Tereza. Um dia, ela adoeceu e pra se curar fez uma promessa, se ela ficasse boa
daria pra Santa a escrava negra de que ela mais gostava. E ela sarou, ficou muito triste,
mas deu pra Santa uma mucama dela que se chamava Margarida Pestana. Essa negra
era só pra cuidar da Santa, era uma escrava da Santa. Um dia Margarida Pestana se
casou com um escravo fugido que vivia com os padres. Daí tem duas histórias, tem
gente que diz que como escravo não tinha sobrenome, na hora do casamento, quando
o padre dizia “em nome de Jesus” ficava “de Jesus” como sobrenome. Outros dizem
que como essas terras são de Santa Tereza de Jesus, os filhos daqui ficaram todos sendo
“de Jesus”, por que é todo mundo filho da Santa. Quando os padres foram embora e as
irmandades religiosas deixaram o município, eles deixaram essas terras pra Margarida
Pestana e seu marido. Está tudo documentado em uma pedra. E assim eles eram os
encarregados da terra, quando morreram passaram as terras pra outro encarregado, e
assim foi indo de geração em geração até hoje.
— Mas a festa começou quando? – perguntou José se interessando pelo assunto.
— Desde que a gente se entendeu aqui, essas terras são da Santa e tem festa pra ela.
Quando os padres estavam aqui já existia a festa, e os negros continuaram, isso deve
fazer mais de 200 anos.
— Nossa, faz tempo mesmo! – disse Artur admirado. — Pois, Tapuitapera também
tem muitas histórias, todas as comunidades de Alcântara têm. É preciso conversar com
os mais velhos e procurar os documentos que ainda existem pra saber.
— A gente devia fazer isso em Tapuitapera – sugeriu José.
— Já estamos fazendo isso, mas com a história da minha família – respondeu Ana.
— É verdade - confirmou José, pensando no assunto. – Estamos mesmo.
— Depois podemos fazer de nossas famílias também – completou Artur.
— É mesmo – responderam Ana e José em coro.
— Dona Ângela estava gostando daquilo, ficava muito contente em ver os meninos
animados em conhecer a história do lugar e também a de suas famílias, o que muitas
vezes se cruzava. O trio corria na frente. Agora todos iriam para a casa de farinha
tomar um mocotó feito de boi doado para festa. Depois, dona Ângela ia ficar por lá
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mesmo, ajudando no preparo de bolos e nos últimos ajustes do andor para a procissão
do dia seguinte. Além disso, havia prometido que iria ajudar na decoração da casa da
festa. Os meninos ficariam brincando pelo povoado, que era cheio de crianças e
adolescentes. Companhia para todos os tipos de brincadeira não faltaria.
— Brincaram de tudo, jogaram futebol, esconderam-se, correram um atrás do
outro... até guerra de lama teve! Quando voltaram à casa da comadre de dona
Ângela, estavam irreconhecíveis de tanta terra que tinham nas roupas e no corpo.
Só dava pra ver um imenso sorriso por trás daquela sujeira toda.
Já banhados, os três devoravam mais um prato de mocotó. Mais tarde, teriam
ainda a novena, hoje era o dia em que a Santa sairia da igreja para a casa da festa.
Depois haveria festa dançante de reggae e o melhor: bolo de chocolate! Como era
uma mordoma quem faria a recepção naquele dia, a decoração da casa da festa
estava toda cor-de-rosa. Ana achou lindo tudo aquilo. Dizia a todo momento pra
dona Ângela que queria ser mordoma no próximo ano. Dona Ângela só respondia,
com toda a paciência do mundo, que o próximo ano ainda estava longe. Mas, a
bem da verdade, não estava não. O festeiro do ano seguinte seria conhecido em
breve, na segunda-feira de lava-pratos, dia em que o trio já deveria estar de volta
em casa.
A novena e a saída da Santa rumo à casa da festa tinham sido uma beleza:
muitas velas e toques de caixas, e as bandeirinhas respondendo aos versos e
agitando as bandeiras.
Na casa da festa estava tudo preparado para a chegada da Santa, a comoção
era geral, todos estavam tomados de alegria e dançavam e brincavam sem parar,
seguindo madrugada adentro. A Santa estava ali para ver o trabalho realizado
pelos fiéis e dar a sua benção.
Nessa hora, o trio seguia no ritmo incessante da radiola. Eram ainda novos
demais pra entrar no salão, ficavam só espiando pelas frestas da cerca os casais
dançando e namorando. Mas a música era alta o suficiente, dava para dançar
também do lado de fora. De repente, um grito atravessou o som da radiola:
— Aaaah! A Santa sumiu! – era uma moradora desesperada avisando os demais.
Os três entraram correndo na casa da festa, realmente a Santa não estava no
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altar, entreolhavam-se sem saber direito o que havia acontecido, perguntando-se
onde a Santa teria ido parar. Será que quem a roubou estava descontente por não
ter seus pedidos atendidos? Na cabeça daquele trio estava parecendo que viveriam
mais uma aventura, o que para eles era sempre bom. Só o que não entendiam era
por que logo todos voltaram a dançar e a comer como se nada tivesse acontecido.
Toda essa festa e ninguém liga para a Santa?
— Dona Ângela , dona Ângela – perguntou Artur afoito – onde tá a Santa?
— Só vamos saber amanhã. Tratem de aproveitar o fim da festa que já estamos
indo pra casa.
— Mas e a Santa? – insistia Ana.
— Todo ano é assim, alguém aqui mesmo da comunidade rouba a Santa,
amanhã os músicos e as caixeiras, seguidos de quem quiser participar, vão de
casa em casa procurando a Santa e recolhendo donativos, até acharem.
— A gente pode ir? – indagaram os três eufóricos — Claro que sim, vamos
todos. Quando deitaram nas redes, exaustos do dia em que tinham conversado
com dona Anastácia e brincado na festa, ainda demoraram a adormecer pensando
no dia que viria. Eram muitos mistérios, tanto sobre a família do pai de Ana como
sobre o desaparecimento da Santa, o que os deixavam agitados. No dia seguinte,
descobririam o mistério da Santa, mas o de Joaquim ainda levaria mais tempo.
O dia amanheceu novamente ao som dos instrumentos de sopro dos músicos
na alvorada, as caixeiras também marcavam o ritmo da manhã. Depois de um
café da manhã com bolo de tapioca e chocolate, as mulheres foram preparar o
jantar que seria servido à noite para toda comunidade.
A busca pela Santa seria só à tarde. Dona Ângela ia ajudar no preparo do jantar.
O sol estava forte demais naquele domingo, e os três resolveram ficar sentados
embaixo de um enorme pé de tamarindo. Aquilo sim era sombra gostosa. Ficaram
ali batendo papo e vendo como o povoado ia se enchendo de gente de todos os
cantos de Alcântara e também de São Luís. Aquele era, afinal, o principal dia
da festa, quando todos vinham fazer ou pagar promessas na grande procissão.
Luís, o menino que havia sido mordomo na sexta-feira, veio se sentar com eles.
Os quatros ficaram comendo tamarindo e competindo pra ver quem comia o
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mais verde sem fazer cara feia. Quando todos já estavam empapuçados de tanto
tamarindo, Luís chamou os três para irem beber água no poço do Chora.
— Poço do Chora? Onde que fica? – perguntou José.
— É logo ali, a água é uma delícia! Só não pode ir lá por volta das seis horas,
porque a mãe d’água não deixa e o currupira fica por lá.
— Credo! – Ana exclamou com os olhos arregalados.
— Lá é água milagrosa, água boa. Mesmo com a água encanada todo mundo
apanha água lá. Quem bebe daquela água leva Itamatatiua pra sempre na memória
e acaba sempre voltando.
— Eu quero mesmo voltar – respondeu a menina já se levantando.
Artur estava numa preguiça que só vendo, mas com o ânimo de todos, resolveu
se levantar. O poço parecia-se com o de Tapuitapera, estava lá desde a época dos
padres e freiras. Diziam que anos antes, houve uma grande seca na região e que
não havia água em canto nenhum, só no poço do Chora, que continuou sempre
cheio d’água, como num milagre. A água era mesmo cristalina e parecia estar
sempre fresca. No caminho de volta ainda fizeram uma guerra de lama.
Dona Ângela ficou louca quando viu os três imundos. No dia anterior, já havia
avisado que não era para eles se sujarem daquele jeito, mas tudo era uma festa
e eles nem deram ouvidos. Despediram- se de Luís, banharam-se e almoçaram.
Já eram quase três da tarde, horário marcado para começar a apresentação de
tambor de crioula em frente à casa da festa, coisa que os meninos não queriam
perder por nada.
José e Artur juntaram-se ao coro, enquanto Ana ensaiava alguns passinhos, ela
estava decidida a ser coreira. Dona Ângela ensinava alguns passos para menina,
que prestava muita atenção e tentava copiar. Logo estaria dançando como as outras.
Pouco tempo depois de começado o tambor, todas as crianças se reuniram em
frente à casa da festa, era chegada a hora de procurar a Santa. Os músicos, as
caixeiras e bandeirinhas, junto com as crianças e outros membros da comunidade,
saíram em busca da Santa, indo de casa em casa. Havia também um homem com
uma fita amarrada no braço.
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— Por que ele tem essa fita no braço? – perguntou Ana à dona Ângela
— Por que ele tá preso. Ele é o mestre-sala da festa, é responsabilidade dele
cuidar da Santa e ajudar o festeiro. Se ele não cuidou direito e roubaram a Santa,
ele vai preso.
— Ah, tá! – exclamaram os três.
Passavam de casa em casa. As bandeirinhas entravam primeiro abanando as
bandeiras e procurando a Santa, enquanto as caixeiras entoavam versos dizendo
“Vai pro pau, vai pro pau quem roubou Santa Tereza”. Já estavam na quinta casa e
nada da Santa, cada morador visitado fazia uma doação.
Artur resolveu ir correndo na frente, espiar pelas janelas. Três casas adiante
de onde estavam os demais, avistou a Santa na cozinha. Ficou todo feliz por ter
encontrado e saiu correndo para avisar os outros. Ana e José queriam ir já pra lá,
mas ninguém mais pareceu dar bola pra eles. Então, dona Ângela explicou que
aquilo era um ritual, e que, mais importante do que encontrar a Santa, era passar
de casa em casa arrecadando doações e brincando com todo mundo. Artur ficou
um pouco trsite por não receber as glórias de ter encontrado a Santa, mas logo
voltou à brincadeira.
Quando encontraram a Santa, retiraram a fita do braço do mestre-sala e a
colocaram no morador da casa. Ele saiu com a Santa na mão, enquanto todos
gritavam “ladrão, ladrão, ladrão”. Todos seguiram pra igreja dando muita risada.
Na frente da igreja, as bandeirinhas tremulavam as flâmulas e as caixeiras tocavam
uma salva de caixas. A Santa estava de volta ao altar.
Às cinco da tarde, a procissão começou. Dona Ângela arrumou umas asas de
anjinhos e uma auréola para cada um dos meninos. Artur não gostou muito, disse
que era coisa de criança, José ficou um pouco envergonhado, mas vendo que Ana
estava adorando resolveu se divertir também. E lá foram os três, era a primeira
grande procissão de que Ana participava na vida. Ela não era muito religiosa,
mas estava comovida com aquilo tudo, um monte de velas enormes, algumas
maiores que ela, além de velas em formato de partes do corpo: cabeças, pernas,
braços e tudo mais. Andaram por todo o povoado. Os três estavam concentrados
na procissão.
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A procissão caminhava em direção à entrada de Itamatatiua. Foi nesse momento
que os três travaram as pernas, paralisados com o que viram.
— Ai meu Deus! – disse Artur. — Agora, só pedindo pra Santa – disse José.
— O que a gente vai fazer? – perguntou Ana com o coração na mão.
— Não sei, pelo visto vai ser pior do que eu imaginava – respondeu Artur
dando pequenos passos para trás.
— Já não havia escapatória. Quem vinha chegando já havia visto os três. Eram
Inês e Ribamar e não pareciam nada felizes. Dona Ângela, que não sabia da mentira
dos meninos, ficou feliz em vê-los. Mas, pela expressão do casal, percebeu logo
que havia sido enganada.
— Ignorando a procissão, Inês e Ribamar foram direto para os três. Antes que
o casal tivesse a chance de falar qualquer coisa, as crianças tentaram se explicar.
Artur se desculpava sem parar, dizia que tinha ido atrás da prima, pois estava
preocupado com ela. Ana contava que arquitetara a fuga quando Artur lhe disse
que não gostava dela e que antes de ela chegar era bem melhor. E José não dizia
nada, ele sabia que não ia adiantar se justificar pra dona Inês e o problema maior
dele estava em Tapuitapera, afinal seus pais também deveriam estar furiosos.
— Ribamar pegou Artur e José pelo braço e dona Inês segurou Ana, em respeito,
continuaram seguindo a procissão, em silêncio. Os três sabiam que, assim que
terminasse a caminhada, a bronca seria enorme.
O que as crianças não sabiam é que, na verdade, Inês e Ribamar estavam felizes
em encontrá-los. Estavam os dois mortos de preocupação, já haviam revirado
Tapuitapera de cabeça para baixo e nada daqueles três. Só no domingo pela manhã
resolveram interrogar novamente dona Nena. A senhora, mesmo sem Ana ter lhe
dito nada explicitamente, já deduzira onde a menina estava. Dona Nena acabou
contando e os dois pegaram um carro emprestado para buscar os meninos.
O trio, por sua vez, embora pedisse desculpas, na tentativa de diminuir o
castigo que viria, não estavam arrependidos da aventura vivida.
Ao fim da procissão, o grupo deu um rápido adeus à dona Ângela. Ela fez
questão de se explicar e se desculpar, desolada por não ter percebido a mentira.
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Dona Inês entendeu tudo e se desmanchou em agradecimentos por ela ter cuidado
dos três, ela bem sabia que não era fácil. Antes de irem embora Artur e José
cochicharam a Ana que a ajudariam a encontrar a família do pai.
— Por fim, entraram no carro. Todos no maior dos silêncios. Ana tirou o
algodão do estojinho do relógio que estava no bolso e foi segurando-o durante
toda a viagem de volta. Agora tinha novas pistas na sua busca pela família do pai.
Os três riam por dentro, tinham se divertido muito. Enquanto não chegavam a
Tapuitapera para escutar a bronca e receber o devido castigo iam aproveitando,
ainda que mudos, o fim da aventura.
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Fazendo História
O historiador trabalha com eventos
que pertencem ao passado. Como não
existe nenhuma máquina que nos faça
voltar no tempo e observar diretamente
um acontecimento, a única forma que um
historiador tem para trabalhar com o passado é produzindo interpretações daquilo
que ocorreu, utilizando para isso as chamadas fontes históricas.
Se um historiador quer saber, por
exemplo, como as pessoas se vestiam na
época da colonização portuguesa, ele procura saber se algumas peças de roupa ainda existem, consulta livros e imagens da
época.
Tudo aquilo que o historiador utiliza
numa pesquisa para montar a sua interpretação dos fatos, é conhecido como fonte histórica. Portanto, dependendo do que
se queira estudar, qualquer bem cultural
pode transformar-se em fonte histórica.
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Os tipos de fontes históricas mais comuns são as fontes escritas (documentos,
livros); as fontes materiais (um lápis, uma
jarra, uma edificação, uma vestimenta,
um monumento etc.); as fontes iconográficas (imagens, pinturas, desenhos e mapas), e as fontes orais (relatos, entrevistas,
lendas, memórias). Quanto mais fontes
históricas utilizarmos em nossa pesquisa,
mais informações e detalhes teremos para
interpretar e, assim, escrever uma narrativa, como as que vemos nos livros de História. Os vários tipos de fontes históricas
são encontrados em diferentes lugares e
têm funções diferentes na sociedade. Por
isso, cada um desses tipos deve ser analisado com um cuidado especifico, a fim
de obtermos o máximo de informação de
nossas fontes e as analisarmos de maneira
crítica e responsável.
Quando estamos tratando de fontes
escritas, materiais ou iconográficas devemos sempre fazer a essas fontes
históricas algumas “perguntas” que
nos ajudam a conhecê-las e entendê-las melhor:
a) Qual é a sua data de produção?
b)Para que ela serve ou servia?
c)Quem a produziu?
d)A quem ela pertenceu e a quem ela
pertence?
e)Por que ela foi produzida?
f)Por que ela foi preservada?
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Se estivermos trabalhando com fontes orais,
na análise de nossas entrevistas ou relatos,
devemos nos fazer outras perguntas:
a)Quando foi feita a entrevista ou relato?
b)Quem está contando?
c)Qual é a história de vida de quem está
contando?
d)Por que esse contador é importante para
nossa pesquisa?
e)Para quem o contador está dando uma
entrevista ou relato?
f)Para que essa entrevista ou relato será ou
foi usada?
Depois de respondermos a essas questões e analisarmos as respostas, estamos
prontos para escrever nossa interpretação
da história.
Mas nem tudo que foi feito pelos homens no passado conservou-se a ponto de
poder ser utilizado como fonte histórica
nos dias de hoje. Muito do que foi feito no

passado não resistiu ao curso do tempo,
seja por causa do desgaste dos materiais,
seja por força de eventos naturais, seja
por uma escolha da sociedade. Há muitos elementos da história que a sociedade
escolheu preservar e outros que escolheu
apagar. Na Europa medieval, por exemplo, era costume quando um novo rei assumia o trono, que ele mandasse destruir
o castelo construído pelo rei que governou antes dele, aproveitando o material
na construção do seu próprio castelo.
Nem sempre encontramos uma fonte
histórica, justamente por que a ação do
tempo ou alguém pode tê-la destruído.
Às vezes, encontramos somente relatos
ou documentos de que ela existiu. O fato
de sabermos que ela foi destruída e como
isso aconteceu já é para nós uma informação valiosa. No caso do castelo, a destruição era uma tradição, o que nos mostra
que os reis medievais julgavam importante que seus seguidores nada soubessem a
respeito do rei anterior. Destruir o castelo
do rei anterior poderia representar uma
forma de começar a história do zero.
Quanto ao que permanece, desde memórias, tradições, costumes, objetos, documentos e edificações, nem sempre são
conservados da mesma maneira ou mesmo mantêm suas características e funções
originais. Transformam-se de acordo com
as mudanças culturais e tecnológicas que
acontecem nas sociedades com o passar
do tempo.

Fonte das pedras
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Vejamos esses dois exemplos: o primeiro
de uma edificação e o segundo de uma manifestação cultural tradicional do município.
O prédio que foi construído em meados
do século XVII, na sede, para abrigar a Casa
de Câmara e a Cadeia teve esse uso até o inicio do século XX. Entre os anos de 1948 e
1965, funcionou como uma penitenciaria
estadual. Após obras de restauro realizadas
em 1979 e 1980, passou a funcionar como
prefeitura e Câmara de Vereadores do município.
A Festa de São Benedito sempre aconteceu na fase da lua cheia do mês de agosto,
pois a iluminação natural permitia que as
pessoas saíssem às ruas no período noturno
para a realização dos festejos. Hoje em dia,
temos a iluminação artificial, mas continuamos a comemorar essa festa durante a lua
cheia, com o sentido de preservar as tradições, apesar de não dependermos mais do
luar para poder enxergar à noite.

São Benedito

Prédio da Prefeitura
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EXERCÍCIOS CAPÍTULO VI
Interpretando o texto
Quando dona ângela encontra os três
conversando no banquinho em frente à
igreja quase “cai para trás de susto”. O que
eles dizem para acalmá-la? Ana queria
muito conversar com a dona Anastácia,
pois sua bisavó tinha lhe dito que ela conhecia Isabel Oliveira. O que dona Anastácia diz a Ana? O que ela deve fazer para
conseguir mais informações?
Os três se divertem com a festa de Santa
Tereza. Reconte as etapas da festa. A conversa com dona Anastácia também revela
informações sobre a história da comunidade. Que informações são essas? você
acredita que a memória dos mais velhos
é uma maneira de conhecermos a história
de Alcântara? Explique sua resposta.
Meu glossário
Faça agora seu próprio glossário escrevendo a definição das palavras: “olaria”,
“mocotó”, “novena”, “casa da festa” e “radiola”.

velhos contando histórias da família. Escreva tudo o que sabe. Em seguida, compare as histórias a de seus colegas. Após a
comparação, em classe, vejam o que essas
histórias contam da história da comunidade. Após a leitura do quadro explicativo “Fazendo história”, explique o que você
entendeu por fontes históricas? Que tipos
de fontes existem?
Imagine que você é um historiador
fazendo uma pesquisa sobre sua comunidade, faça uma lista das fontes que você
usaria em sua pesquisa. Lembre-se de que
a memória das pessoas também pode ser
uma fonte, portanto, coloque também
uma lista de pessoas que você acha importante entrevistar.
Em classe, cada aluno deve apresentar
a lista de pessoas que gostaria de entrevistar. A partir dessas listas os alunos devem
escolher três pessoas que achem mais importante e elaborar uma entrevista sobre
a história da comunidade para cada um
deles.

Trabalhando os quadros explicativos
Com base na leitura do quadro explicativo “Fazendo história” e do capítulo,
explique como a história das famílias é
importante para conhecermos a história
do local de maneira mais geral. Em casa,
você provavelmente já escutou os mais
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UNIDADE

4

DESVENDANDO O PATRIMÔNIO

CAPÍTULO VII
Que Patrimônio é esse?
Ana tinha razão, os tios queriam mesmo levar os dois para a Sede, para fazer visitas a
familiares e também para uma consulta médica. Todo ano eles levavam Artur, e com Ana
não seria diferente. Com o fim do castigo finalmente o trio voltou a se reunir, foi um longo
mês que custou a passar. Agora, era só alegria e a volta às antigas brincadeiras.
Bisavó Nena estava com muita saudade dos bisnetos, Ana e Artur contaram em detalhes
a aventura. Ao lado da senhora, dona Ângela, que já tinha perdoado os meninos confirmava
as histórias. Quando Ana lhe contou o que dona Anastácia havia dito, ela ficou surpresa.
Imaginou que o relógio fosse de um dos senhores da fazenda e tivesse sido dado a um
escravo, talvez a uma mucama. Jamais imaginara que Isabel tivesse mesmo tido um filho e
que ele poderia ser parente de Ana.

Geografia
Família

— Eu já ouvi uma história parecida com essa – afirmou bisavó Nena.
— Parecida em tudo, vó?

— Quando vocês forem pra Sede, não deixem de ir ao Palácio Negro. Procurem pela
história daquela casa. Fica lá na rua da Amargura.
— Nossa que nome de rua! – exclamou Artur.
— Quando vocês escutarem a história, vão ver que o nome é perfeito.
Era sempre assim, em toda visita à casa da bisavó Nena os meninos entravam com
perguntas e saiam com mistérios. O que a história do Palácio Negro tinha a ver com a da
família da Ana? Só indo lá para saber.
José pedia para a mãe todos os dias para ir com Artur e Ana para a Sede, a mãe estava
muito dividida, da última vez que o menino saíra com Artur, havia ficado dois dias na
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rua sem dar sinal. Porém, Inês foi conversar com os pais de José, explicando que dessa
vez seria diferente, ela e o marido iriam cuidar dos três, assim seria uma oportunidade
para levar José ao médico também. Por fim, todos entraram num acordo. E na primeira
sexta-feira de dezembro, partiram num carro de linha rumo a sede. Voltariam somente
na terça, depois das visitas, das consultas médicas e de algumas pequenas compras.
Estavam animados, ao longo da viagem Inês e Ribamar iam relembrando as regras.
Nunca sair sem avisar, nada de ficar até tarde na rua e não desobedecer. Os três
concordavam com tudo. Ana foi a viagem toda com seu algodão na mão, pedindo pra
Santa Tereza ajudá-la a encontrar as pistas de que precisava. Os tios decidiram que, no
sábado em que eles iam fazer visitas a uns primos distantes de Ribamar, Artur e José
poderiam mostrar a cidade para Ana. Aquela era a oportunidade perfeita. Nenhum dos
meninos havia contado sobre a busca de Ana, afinal, se os tios desconfiassem iriam ficar
bem atentos, temendo que o trio aprontasse novamente, o que tornaria tudo mais difícil.
Chegando à Sede, Ana se recordou de sua chegada, do susto que levou quando
se deparou com um lugar tão diferente de tudo que já tinha visto, um lugar cheio de
casarões imponentes e de ruínas de paredes grossas que resistiam ao tempo. A cidade
estava ocupada, havia gente por todos os lados, mas as casas enormes pareciam distantes
daquela realidade, como se marcassem um tempo que já não existia mais. Que tempo seria
aquele? Agora, Ana já conhecia mais da história do lugar, já sabia que aqueles casarões
haviam sido construídos por escravos negros, provavelmente seus ascendentes, aliás,
ascendentes de quase todos os filhos de Alcântara. Ela já via a cidade com outros olhos,
achava-a igualmente bela, mas agora ela também era cheia de história e personagens
reais, até mesmo familiares.
Iriam ficar na casa de um compadre do tio Ribamar, um amigo de longa data.
Chamava-se Francisco, seu Chico, como foi apresentado a Ana e a José. Artur já o
conhecia desde criança e logo foi lhe dando um abraço e pedindo para ver a parelha
de tambores. Seu Chico sabia fazer tambor, cravar a madeira, pegar o coro, ainda fazia
tambores como antigamente. Havia prometido a Artur que assim que ele entrasse num
grupo de tambor e virasse mesmo tocador, ele daria para ele um tambor grande. O
menino mal podia esperar por esse dia.
Quando enfim chegou o sábado, os três saíram para passear, ansiosos e aguardando
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as surpresas que o dia reservava. Já tinham um destino traçado: o Palácio Negro.
Perguntaram onde ficava a rua da Amargura. Embora os dois meninos conhecessem
bem tudo por ali, não sabiam direito o nome das ruas.
— Não vejo casa nenhuma – disse Ana assim que chegaram ao lugar indicado.
— Deve ser essa ruína. O que você acha Artur? – José prosseguia a conversa.
— Pode ser mesmo.
— Isso aqui deve ter sido uma casa imensa! – exclamou Ana, olhando aquelas
pedras pretas.
— É mesmo, tinha dois andares bem grandes – completou Artur, esticando o pescoço.
A imponente ruína não deixava dúvidas de que havia sido residência de uma família
importante. Ainda restavam de pé balcões saltados no andar superior e uma porta de
entrada toda talhada em pedra com friso em alto relevo. Em Alcântara, a maior parte
das ruínas era de tons terra puxados para um avermelhado. Aquela, no entanto, possuía
muralhas negras.
Lá estavam, no Palácio Negro, mas como isso ajudaria a descobrir qualquer coisa
sobre a família de Ana? Os três se sentaram na ruína sem saber muito bem como
continuar a busca. Já haviam entrado no terreno da antiga construção e olhado
tudo de cima a baixo. Talvez o melhor a fazer fosse procurar logo algum Oliveira.
Será que a bisavó Nena estava somente pregando uma peça nos meninos? Ela era
tão cheia de mistérios.
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O céu dava sinais de que as chuvas iriam
começar, era melhor saírem logo dali antes que
se molhassem, o Palácio Negro não tinha mais
cobertura para eles se abrigarem. Correram
de volta à Praça da Matriz e se esconderam
debaixo da beira de um solar rosado numa
das esquinas. Nele estava escrito: “Escritório
Técnico de Alcântara – Iphan”. Chovia muito.
— Que prédio é esse? – perguntou Ana aos
meninos.
— É um escritório, mas está fechado agora.
Você não leu? – respondeu Artur fazendo
graça com a prima.
— Isso eu já vi! Mas é um escritório do quê?
Deve ser legal trabalhar numa casa dessas.
Deve até dar medo.
— Esse é o escritório do pessoal que cuida
do patrimônio – explicou José. — Olha o que
está escrito naquela parte amarela ali: “Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”.
— Já que você sabe tudo, o que eles fazem? – perguntou Artur.
— Não sei direito, mas eles devem cuidar do patrimônio de Alcântara. De todos esses
sobrados, casarões e igrejas.
— É isso que é patrimônio? – indagou Ana. — Será que o Palácio Negro é um patrimônio?
Nós poderíamos vir aqui na segunda-feira pra tentar descobrir alguma coisa.
— É, aí vamos ver se José está certo mesmo – resmungou Artur.
A chuva começou a parar e o céu estava se abrindo novamente. Com a umidade, o cheiro
de terra subia, era hora de continuar o passeio e tentar achar os Oliveira. Saíram os três
correndo pelas ruas, brincando de escorregar nas pedras das calçadas ainda molhadas. Iam
pela rua Grande, os meninos queriam mostrar para Ana a Igreja do Carmo e também brincar
de subir nas ruínas do antigo Convento dos Padres Carmelitas Calçados.
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A igreja era toda branca por fora, com duas torres simétricas e cinco janelas na frente.
Passando a porta principal, que rendeu a Ana uma parada para ver os desenhos esculpidos
na pedra de cantaria de lioz, encontraram um senhor sentado em uma cadeira de madeira
à espera de turistas. Quando ele viu os três entrarem feito um raio, na euforia normal de
quando se têm onze anos, foi logo ralhando:
— Isso aqui não é lugar de brincar, vão lá pra fora!
— Não viemos brincar – respondeu Artur assustado – eu vim mostrar a igreja pra prima
que é lá de São Paulo.
— É a primeira vez que eu venho aqui. Deixa a gente ver – pediu Ana, manhosa.
Seu Raimundo não tinha nenhuma intenção de proibir a entrada dos meninos, só não
gostava quando vinham crianças fazer bagunça. Vendo os olhos curiosos de Ana levantou-se
e propôs aos três uma visita guiada, para mostrar tudo.
— Bem-vindos à Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Essa é uma igreja do século XVII,
ninguém sabe a data exata da construção , tem mais ou menos 200 anos.
Os meninos arregalaram os olhos, 200 anos era mais do que tinha a bisavó Nena.
— Pois é – prosseguia o senhor – essas terras foram doadas à Ordem dos Carmelitas, e
eles construíram aqui essa igreja e um convento, que hoje está em ruínas. São aquelas ruínas
ali ao lado da igreja, como vocês já devem ter visto. Apesar de a igreja ser do século XVII, seu
estilo é barroco, do século XVIII. No Maranhão, acho que é um dos melhores exemplos do
estilo barroco.
— E como dá pra saber isso? – perguntou Ana enquanto olhava tudo, principalmente, os
anjinhos que ornamentavam a igreja.
— E como a igreja é de uma data e o estilo de outra? – perguntou em seguida José.
— Existem várias hipóteses. O que a gente imagina é que a igreja tenha sido construída
durante o século XVII, mas o altar e todos os outros enfeites só tenham sido colocados no
século seguinte. Também se supõe que ela tenha sofrido uma reforma, o que pode ser a causa
da diferença de estilo. Pensem numa casa, por exemplo, às vezes, ela vai sendo reformada,
vai precisando de consertos com o tempo, daí vai ficando com cada pedaço de uma época.
Entenderam?
Os meninos fizeram um sinal de positivo com a cabeça. — Bom, vamos continuar.
O senhor mostrou a eles os azulejos que decoravam toda a igreja, formando 25 painéis.
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Explicou que nem todos eram do mesmo estilo, alguns eram concheados, ondulados como
se formassem conchas, e com motivos florais, esses eram do tipo rococó. Os outros, que
ficavam no altar, eram de outro estilo, neoclássicos, e pareciam imitar mármore. O trio
escutava a tudo atentamente, era muita informação. O senhor levou-os pra ver também as
pias batismais, e depois, já na parte externa da igreja, mostrou a eles uma fonte.
— Essa fonte foi roubada daqui e depois foi encontrada no Rio de Janeiro, foi o pessoal do
Iphan que colocou isso aqui de volta. — Nós passamos na frente do Iphan hoje, mas estava
fechado. Eu até quero ir lá – disse Ana esperando obter mais alguma informação.
— Só abre em dia de semana. Vão lá na segunda.
E isso foi tudo o que conseguiu. A visita continuou e eles subiram para conhecer
o coro da igreja e o alpendre, foi do que mais gostaram. Era no coro que os monges
ficavam enquanto rezavam a missa. Artur quis chegar bem perto do sino, mas o senhor
foi logo proibindo, era bastante perigoso.
Terminada a visita o senhor perguntou a Ana o que ela estava fazendo por Alcântara.
Ana desembestou a falar, a contar toda a sua trajetória. Os meninos davam risadas
baixinho, pensando que mal sabia aquele senhor a história longa que ele ouviria. Depois
contou de sua busca, do relógio, e por fim dos Oliveira.
— Oliveira?! – exclamou o senhor. — Você está procurando por eles?
— É. O senhor conhece algum?
— Claro que conheço, tem um senhor que vive por aqui, está sempre trabalhando
com o pessoal da comunidade. Acho que ele é o último dos Oliveira. Eram uma
família muito importante. Ele gosta muito de ajudar.
— Mas onde eu o encontro?
— Acho que ele tá pra São Luís, mas na segunda-feira deve estar aqui, ele sempre
vem na lancha das 9h30, onze horas ele chega.
— E como ele se chama? — Joaquim Oliveira. — Joaquim?! – repetiu a menina
em tom de incrédulo. — Isso, por quê? Ana tinha falado tanto, mas o mais
importante, que era dizer qual era o nome gravado no relógio, ela acabou pulando.
Antes que ela pudesse responder Artur se meteu na conversa.
— Por nada. Vamos logo que já tá na nossa hora – falou puxando a prima e José
pelo braço.
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Quase não conseguiram agradecer ao senhor pela visita, tamanha a força com
que Artur os puxava. Já do lado de fora, Ana reclamou com o primo:
— Você tá louco! Ele podia nos ajudar! — É mesmo Artur! – concordava José. — Vocês
não perceberam? Esse relógio pode ser desse tal Joaquim Oliveira! Vai que é roubado? Vocês
não sabem de nada! Na segunda-feira vou fazer um cartaz e esperar esse Joaquim lá no
porto, se vocês quiserem podem vir, mas se não quiserem vou sozinha. Tenho certeza que ele
vai explicar tudinho!
Artur tinha jurado que ajudaria a prima e José sempre ficava do lado de Ana. Só tinham
que dar um jeito de tia Inês e tio Ribamar deixarem-nos com a manhã livre. O plano era
ir bem cedo ao Iphan e depois encontrar o tal Joaquim Oliveira no portão às onze horas.
Aproveitaram o resto do dia brincado de caminhar pelas ruínas do Convento da igreja, só
tinham obrigação de voltar para o jantar.
Quando virou noite, os meninos voltaram pra casa, já tinham na ponta da língua o que
diriam para ganhar a manhã de segunda-feira. Durante o jantar Artur falou:
— Não deu pra Ana conhecer nada, é sábado e estava tudo fechado. Também choveu
bastante, perdemos um tempão escondidos da chuva. Será que na segunda cedo podemos
passear também. O médico é só à tarde, nós voltamos pro almoço. E vocês vão fazer compras.
Mamãe, você sempre diz que eu só atrapalho suas compras.
Os tios se entreolharam, com tantos argumentos era difícil dizer não. Ficou combinado
então: os meninos deveriam estar em casa às treze horas sem falta, para que comessem e, em
seguida, passassem no médico. Estava tudo certo para a segunda-feira.
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Patrimônio Cultural
No Dicionário Aurélio, o termo patrimônio é definido como: “herança paterna”;
“bens de família”, e, por extensão, “riqueza”.
De fato, na linguagem corrente, patrimônio
diz respeito a tudo aquilo que conquistamos
ao longo da vida ou herdamos de nossos ascendentes.
Quando buscamos entender patrimônio
cultural, estamos tratando de uma herança
não apenas familiar, mas de toda uma sociedade. O patrimônio cultural de um lugar,
seja um país ou município, é formado por
um conjunto de bens culturais. Chamamos de bens culturais o conjunto de expressões que são passadas como herança
de geração em geração. Por exemplo, uma
dança, uma receita, uma edificação, um
método de construção, um barco, uma
estátua, um quadro, enfim, tudo o que o
homem produz.
O conjunto de bens a que chamamos de
Patrimônio Cultural Nacional é especial,
pois se trata de bens que são referências

Festa do Divino

de nossa cultura e expressam elementos de
nossa identidade, individual e coletiva. O
Patrimônio Cultural do país deve ser representativo da memória e da história dos diversos grupos sociais que formam o Brasil e,
portanto, é dever de todos preservá-lo.
Alcântara possui um importante patrimônio cultural. É possível entender melhor
a história da colonização portuguesa no
Brasil e, especialmente, na região, quando
andamos pelas ruas da sede do município.
Também podemos notar a influência cultural dos negros vindos da África e dos índios
tupinambás que habitavam a região, quando observamos o modo de fazer farinha, de
bater tambor e mesmo a ocupação do interior do município. Estão presentes no rico
patrimônio alcantarense manifestações culturais e edificações importantes para nossa
história. Assim, o patrimônio pode ser considerado a memória viva, o testemunho de
uma cultura e uma história.

Praça da Matriz
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Exercícios Capítulo VII
Interpretando o texto
1. Ana conta em seu diário o que aprendeu
sobre as caixeiras na Festa de Santa. Agora
pense você outro oficio que costuma ser
ensinado de pai para filho. Descreva esse
oficio contando as formas e momentos
em que ele é ensinado e como ele vem
mudando.
2. Explique por que sempre que os meninos
visitavam a bisavó Nena “entravam com
perguntas e saiam com mistérios”?
3. Na chegada dos três à Alcântara, Ana
relembra de sua primeira vez na Sede,
quando era recém-chegada. Passados
oito meses, o que mudou na visão da
menina? Explique por quê.
4. Você conhece o Palácio Negro? Com
base nas informações que você tem sobre
a ruína e também na história de Ana,
escreva por qual razão você acredita que
bisavó Nena tenha mandado os três ao
Palácio Negro?
5. Em visita a Igreja do Carmo os
meninos aprenderam sobre a história
da igreja e também sobre a presença
de ordens religiosas em Alcântara. Em
classe, escolham três locais e escrevam
a história deles.
6. Dividam a classe em três grupos. Cada
grupo deverá escolher um dos locais
trabalhados no exercício anterior e fazer
um panfleto turístico do local. Lembre-se
de dar o máximo de informação possível
ao turista, já que ele não conhece nada do
lugar, também ilustre para que o local se
torne atraente aos visitantes.
7. Ana, Artur e José se esconderam da chuva
no casarão onde funciona o escritório do
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Iphan. Com base na leitura do capítulo e
em outras informações que você tenha
escreva o que você acha que o Iphan faz.
Meu Glossário
Faça agora seu próprio glossário
escrevendo a definição das palavras
“rococó’ e “neoclássico”. (Peça ajuda ao
seu professor)
Trabalhando os quadros explicativos
1. Após a leitura do quadro “Patrimônio
cultural” escreva com suas palavras
uma definição de patrimônio. Dê
exemplos.
2. Leia para classe sua definição de
patrimônio. Após a leitura de todos,
escrevam em conjunto uma definição
coletiva.
3. Com definição de patrimônio da classe
pronta, cada aluno deverá entrevistar
cinco pessoas. A entrevista ocorrerá
da seguinte forma: leia a definição feita
pela classe e pergunte aos entrevistados
quais são para ele os patrimônios de
sua cidade. Anote tudo.
4. Junto com os outros alunos, faça uma
grande lista com tudo o que apareceu
nas entrevistas. Em classe, representem
de maneira artística os patrimônios
que apareceram na lista. A forma dessa
representação deverá ser decidida
entre os alunos e o professor, podendo
ser um poema, uma escultura, uma
maquete, uma redação, colagens,
fotografias, música etc.
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CAPÍTULO VIII
Algo Familiar
As crianças passaram o domingo ansiosas, na expectativa da segunda-feira. Fizeram
visitas a parentes, comadres e compadres de Inês e Ribamar e comeram muito bolo com
café. A segunda-feira chegou com um dia claro, não parecia que iria chover. 7h30 da manhã,
o trio já estava na mesa tomando café, eles não queriam perder um minuto.
— Vocês estão mesmo animados hoje! – exclamou tia Inês, surpresa em ver os meninos
tão despertos e agitados naquele horário.
— Já estamos saindo – anunciou Artur aos pais.
— Tá certo, mas a uma da tarde vocês têm que estar aqui – relembrou Ribamar.
Lá foram eles, a casa era perto do cemitério, um pouco distante da Praça da Matriz.
Contornaram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e foram pela rua Direita,
passaram por um sobrado azulejado, pela ruína da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco
de Assis e pelo sobrado de azulejos azuis do consórcio social da juventude quilombola.
Chegaram à esquina com a rua Grande, que tinha de um lado a Igreja de Nossa Senhora do
Carmo e do outro as ruínas do Barão de Pindaré. Seguiram cruzando as ruínas do Barão de
Mearim e a Casa da Festa do Divino Espírito Santo, até chegarem à Praça da Matriz, agora era
só passar pela praça que do outro
lado já estava o Iphan. As enormes
portas verdes ainda estavam se
abrindo e os funcionários iam
entrando aos poucos.
— Oi, meu nome é Ana,
eu queria perguntar umas
coisas. Pode? – falava a menina,
tentando conter a ansiedade,
a um funcionário que estava
na porta. O funcionário achou
graça naquele trio. Era visível
que estavam eufóricos e tinham
muitas coisas para perguntar.
Alfredo era técnico do Iphan fazia
muitos anos e gostava quando
jovens iam fazer perguntas ou
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pesquisas por lá. Sendo assim, convidou os meninos para se sentarem à mesa de reuniões.
Os três obedeceram meio encabulados. Era um solar enorme e imponente, cheio de janelas
e com pequenos balcões:
— No que eu posso ajudá-los?
— Queríamos saber sobre o Palácio Negro. Aquela ruína lá na rua da Amargura – Ana
introduzia a conversa.
— Aquela ruína é de muito valor, foi tombada pelo Iphan em 1948, junto com o resto do
município. Mas o que exatamente vocês querem saber?
Os meninos se entreolharam surpresos com o que tinham escutado. Como assim aquela
ruína havia sido tombada? Ela teria sido derrubada? E o resto da cidade também? Os rostos
deles mais pareciam pontos de interrogação. Então, José perguntou:
— Como assim tombada? Ela foi destruída? É por isso que ela ficou daquele jeito?
Alfredo estava tão acostumado ao trabalho no Iphan e aos termos específicos dele, que
esquecera o fato de nem todos estarem habituados àquela terminologia. Percebendo a
confusão decidiu recomeçar:
— Não. Ninguém derrubou nada. Aqui é o Escritório Técnico de Alcântara do Iphan, o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, nosso dever aqui é identificar,
preservar, divulgar e fiscalizar o patrimônio cultural brasileiro. Existem lugares como este
espalhados por todo o país. O sentido de “tombamento” aqui é justamente o contrário do
que parece, é o de preservar.
— Que engraçado – disse Ana – mas por que isso? — A palavra tombo, como
utilizamos aqui, vem do direito português e tem o sentido de registrar. Em Portugal
todos os bens do país eram inventariados e registrados, e inscritos em livro. Assim,
quem quisesse saber sobre os bens que existiam no país procurava nos livros de tombo.
Lembrem-se, tombo no sentido de registro, hein? Esses livros ficavam guardados em
um lugar chamado Torre do Tombo em Lisboa, a capital de Portugal. Como éramos
colônia de Portugal, também adotamos esse nome. Portanto, sempre que escutarem que
algo é tombado significa que ele foi inventariado e inscrito em um livro de tombo. Ser
inscrito em um livro do tombo significa ser protegido, pois significa que aquele bem é
considerado patrimônio cultural e por isso deve ser preservado para as próximas gerações.
— Ah, tá, agora entendi – disse Ana. — Então, se o Palácio Negro é tombado, quer dizer
que vocês fizeram esse negócio de inventário nele.
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— Isso. O inventário é uma pesquisa. Nessa pesquisa colocamos em fichas as características
físicas do bem pesquisado, o estado de conservação dele, o proprietário, onde ele está
localizado e também sua importância histórica. O único problema é que o tombamento
do Palácio Negro não foi feito de forma isolada, ele foi tombado junto com um conjunto
de bens. Aqui foi tombado o conjunto arquitetônico e paisagístico, por isso não tem um
inventário do Palácio Negro. O tombamento de Alcântara é da primeira fase do Iphan.
Naquela época nem sempre se fazia inventário antes de tombar. Aliás, vocês sabem de
quando é o tombamento daqui?
Cada um olhou para um lado esperando que outro respondesse, Ana pensou que ela
não tinha nascido em Alcântara, então, estava livre de ter que saber, os dois meninos se
justificavam dizendo que tinham crescido no interior. Percebendo que o trio não sabia,
Alfredo mesmo respondeu:
— Foi em 1948, no dia 22 de dezembro, dia em que a cidade comemorava 300 anos!
— Nossa, 300 anos! - disse Ana crescendo os olhos. — Mas me digam, o que vocês querem
saber sobre o Palácio Negro?
— A gente queria saber a história dele, minha bisavó disse que essa história poderia me
ajudar numa busca minha.
Foi uma resposta intrigante e inesperada. Alfredo não queria decepcionar o trio, então os
convidou para conhecer o solar, tomar um copo de água e conversar um pouco mais sobre
a tal busca. Enquanto Ana contava pela milésima vez a sua trajetória até ali, os meninos
se divertiam explorando o casarão. Era realmente grande, ficava num desnível, na beira de
um barranco. Assim, embora estivessem no andar térreo, parecia que estavam nas alturas,
pois da janela do fundo viam o horizonte longínquo. Era uma vista privilegiada da baía
de São Marcos e da ilha do Livramento. Alfredo explicou que antigamente, durante a
escravidão, os senhores entravam pelo piso térreo e os criados pelo porão onde ficavam
seus quartos. Ana interrompeu-o perguntando por que aquela casa era tão grande se lá
antes morava somente uma família.
— As casas eram grandes porque nela morava muita gente além da família. E também
porque não era usada apenas como residência.
— Como assim? – indagou José, franzindo as sobrancelhas.
— Tomemos como exemplo esses sobrados que temos na praça: em geral no andar
térreo funcionava um estabelecimento comercial, só nos andares superiores é que a família
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residia. Além disso, as famílias que possuíam essas casas eram famílias com muitas
posses. Tinham muitos escravos que também moravam e trabalhavam na casa, além
dos agregados.
Alfredo ainda os levou para conhecer o mirante. Os degraus eram altos e bem inclinados,
dava até certa vertigem. Ana ficou com medo, então, subiu rapidinho para que os outros não
percebessem. Ficaram os quatro na janela apreciando a vista da praça da Matriz. Quando
Alfredo já tinha escutado toda a história de Ana, chamou os três para se sentarem nas duas
camas que ficavam no mirante. Achou ele que sabia como ajudar:
— Nossa, que aventura vocês estão vivendo – disse isso até com uma ponta de inveja.
— Acho que eu sei que história sua bisavó quer que você descubra. O Palácio Negro ficou
conhecido por esse nome por causa de uma lenda, de uma história que é sempre contada.
Ninguém sabe se é verdade, mas é uma história bonita e triste, dava um livro ou até uma
novela.
— Que história é essa? – perguntou a menina, mal se aguentando parada no mesmo lugar.
— Vocês viram que as ruínas daquela casa são pretas, certo?
Os três concordaram com a cabeça.
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— Pois é, tem gente que diz que elas são pretas por causa dos fortes ventos salinos que
vêm da baía de São Marcos e que, por isso, acabaram ficando com esse nome. Mas existe
outra versão para o nome da casa, bem mais interessante. Essa casa pertenceu a uma família
muito importante. Era propriedade do Barão de Grajaú, um homem com posses e também
ligado à política. Dizem que a filha dele se apaixonou por um ex-escravo, o que naquela
época era impensável e ia contra todas as convenções sociais. Como aquele amor era proibido, a moça fugiu, com a ajuda de uma escrava da casa que ficou famosa na cidade, dona Calu.
A moça foi viver com o ex-escravo, tornando-se esposa dele. A família caiu em desgosto, e
o Barão de Grajaú teria dito que a filha estava morta para ele e que não herdaria nada. Por
conta disso, colocaram nas janelas e portas da casa cortinas pretas, em sinal de luto, o que
teria dado o nome ao lugar. E tem gente que vai mais além: dizem que quando o Barão
estava para morrer, ele quis ver a filha e lhe pediu perdão, até afirmando que ela teria direito
à herança da família. A moça aceitou apenas as desculpas do pai e disse que não ficaria com
nada da família pela qual tinha sido abandonada.
— Parece mesmo história de filme! – disse Ana. — É mesmo! – concordou José. Depois
de escutarem tudo, os três perceberam que já estava quase na hora da lancha atracar e que
era hora de conversar com o tal Joaquim Oliveira. Era melhor se apressarem para não o
perderem. Dependendo da maré a lancha poderia adiantar a chegada. Agradeceram muito
ao Alfredo e pediram para voltar outras vezes. Certamente seriam sempre bem-vindos ali.
Assim que cruzaram a porta, Alfredo fez a última pergunta aos meninos:
Entenderam o que a bisavó Nena esta querendo insinuar?
Fizeram um sinal de positivo, como se já tivessem descoberto tudo, mas na verdade
não estavam tão seguros assim. José tinha uma suspeita, mas será que estava correta? Artur
tentava pensar na ligação entre os Grajaú e os Oliveira, será que eram parentes ou amigos?
E Ana ficava pensando na moça que havia sido largada pela família, ela bem sabia como era
difícil ficar longe dos parentes mais próximos, mas o que a bisavó Nena queria dizer com
aquela história?
Desceram a ladeira do Jacaré correndo, Ana, apressada, quase caía a todo momento,
estava com sandálias de sola de couro e por isso ia derrapando na descida. Atravessaram
a passarela de madeira e chegaram ao porto. Não eram os únicos, os estivadores já
se preparavam para retirar a carga que chegaria em pouco tempo. A lancha já estava
bem próxima. Artur retirou do bolso o cartaz que tinham feito. Escreveram o nome
“Joaquim Oliveira”, ocupando todo o espaço da folha. No meio daquele monte de gente
chegando, não queriam passar despercebidos.
110
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— O que vocês acham que o Alfredo e a bisavó Nena querem dizer com a história do
Palácio Negro? – perguntou Ana, enquanto esperavam.
— Eu não sei direito, talvez nós devêssemos perguntar pro Joaquim Oliveira, pra saber
qual era a ligação entre as duas famílias – disse Artur pensando na história.
— Eu acho outra coisa, mas sei lá – disse José, inseguro. — Fala logo José! – Ana cutucava
o amigo. — Eu acho que as duas famílias não têm nada a ver uma com a outra. Acho que
o que eles queriam dizer é que as histórias eram parecidas. Talvez Isabel Oliveira também
tenha se apaixonado por um escravo, como a moça dos Grajaú. Ela pode ter tido um filho
dele e o pai não a deixou ficar com o nenê. Agora, o que aconteceu com o menino, eu não sei.
A ideia de José era bem coerente, Ana e Artur concordaram com o amigo, tudo parecia
se encaixar. Seria mesmo essa a solução do mistério? Mas restava descobrir como aquele
relógio havia ido parar nas mãos do pai de Ana. Isso só perguntando ao Joaquim Oliveira,
que estava para chegar. Os viajantes já desembarcavam da lancha e Artur erguia o cartaz o
mais alto que podia.
Os meninos olhavam com atenção todos os homens que passavam na esperança
de que um deles fosse o tal Joaquim. Um, dois, três, dez, vinte homens passaram, e
ninguém nem olhava o cartaz. Ana resolveu ser mais enfática e começou a chamar pelo
nome, os meninos a acompanharam no coro. Nesse instante, desembarcou um senhor
já de bastante idade, bem magro, pele clara, cabelos quase brancos e um rosto bastante
alongado. Media mais ou menos 1,70 de altura. Caminhava vagarosamente, sem pressa
alguma em seus passos, enchia os pulmões com vontade, como quem respira novamente
o ar de casa. O senhor fez cara de espanto quando viu o cartaz e aqueles três chamando
seu nome com tanto entusiasmo. Quem seriam aquelas crianças que o esperavam no
cais? Achou por bem que deveria parar e perguntar:
— Estão me esperando?
— O senhor é Joaquim Oliveira? – perguntou a menina.
— Não é o que diz o cartaz?
— É sim.
— Pois então sou eu mesmo. O querem comigo? Eu os conheço?
Meu nome é Ana, esse é meu primo Artur e meu amigo José. O senhor não me conhece
não, mas eu queria muito conversar com o senhor pra saber umas coisas sobre a história da
sua família.
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— É um trabalho pra escola?
Seu Joaquim estava acostumado a responder perguntas aos meninos que vinham fazer
trabalhos para escola sobre a história da cidade, e como ele era um dos homens mais velhos
por lá, era sempre escolhido para as entrevistas.
— Não, é só uma curiosidade mesmo – respondeu a menina.
Aquela conversa estava pra lá de esquisita. Três meninos aos berros e com um cartaz
na mão apenas para matar uma simples curiosidade? Seu Joaquim não entendia nada, era
calmo, mas paciência tinha limite, e estava achando tudo aquilo sem pé nem cabeça. Como
pretendia se hospedar num hotel que ficava depois da praça da Matriz, resolveu dar uma
chance aos três e os convidou pra irem conversando ao longo do caminho.
— A gente queria conhecer a história de Isabel Oliveira – disse Ana, para espanto
do senhor.
— Como vocês sabem da existência de Isabel Oliveira?
Era difícil responder a essa pergunta sem contar a história do relógio. Artur não queria
que a prima contasse com medo de que o relógio pertencesse a esse Joaquim e ele obrigasse
a menina a devolvê-lo. Mas Ana decidiu que era um risco a se correr, tirou o estojinho do
bolso, Artur tentou detê-la, mas ela continuou, pegou o relógio na mão e mostrou ao senhor,
que ficou com os olhos arregalados e surpreso assim que bateu os olhos no objeto. — Onde
você arrumou isso? Esse é o brasão da minha família. Pediu para ver o relógio de perto. Ana
entregou-lhe o relógio e já foi logo mostrando a inscrição, enquanto ele examinava a peça,
ela ia contando toda a história. Seu Joaquim sorria ao escutar a menina e observar a peça,
parecia que um mistério também havia sido resolvido para ele. Quando chegaram à praça
das Mercês, ele os convidou para sentarem no banco, a conversa seria mais longa do que ele
poderia imaginar quando viu aqueles três no cais. Mortos de curiosidade e apreensão, os três
pararam para escutá-lo:
— Eu me chamo Joaquim de Oliveira, já tenho 80anos, mesmo nome do meu pai, do meu
avô e do meu bisavô. Meu pai nasceu em 1890, dois anos depois da abolição da escravatura.
Já meu avô era de 1860. Ele foi dono de fazenda de algodão e de salinas. Quando meu pai
nasceu era ano de crise, o Maranhão vivia do comércio de escravos e Alcântara também
dependia disso, além disso, o algodão deixara de ser um bom negócio com a entrada dos
americanos na competição. Meu bisavô, que tinha sido um dos homens mais ricos da região,
fugiu da crise junto com os outros seis filhos, abandonando tudo. Alguns foram pro Rio de
Janeiro, outros pra São Luís. Meu avô e sua irmã caçula, Isabel, – os três arregalaram os olhos,

112

livro 1.indd 112

25/06/2014 11:08:01

enfim iam saber a história de Isabel – ficaram pra cuidar da fazenda e das salinas. Ambas
faliram e eles acabaram abrindo um comercinho na sede do município. Isabel era minha tia
avó, era uma mocinha quando todos foram embora, mais ou menos em 1900. Ela não quis ir
junto e ficou morando com o irmão dela, que era o meu avô, a mulher dele, que era a minha
avó, e meu pai que já tinha uns dez anos. Lembro-me de que, quando eu tinha uns seis anos,
papai me disse que a vovó Isabel tinha morrido.
— Não entendi, como ela poderia ser sua avó? – perguntou Artur.
— Eu a chamava de vovó porque ela vivia cuidando de mim e quando se é pequeno não
se sabe muito bem quem é quem na família. Lembro-me muito pouco dela, mas sei que era
uma mulher doce e que cantava todas as noites para eu dormir. Vivia pelos cantos da casa,
várias vezes chorando. Quando perguntei para o meu pai do que ela tinha morrido, ele disse
que foi de tristeza. Depois, quando cresci um pouco mais, perguntei para papai por que vovó
Isabel tinha ficado em vez de ir para o Rio de Janeiro com o pai. Ela era solteira, naquela
época, mulher que não se casava ficava a vida toda com os pais cuidando da casa. Foi quando
ele me contou que vovó Isabel tinha se apaixonado por um escravo de casa que trabalhava
para o meu bisavô na fazenda perto de São João de Côrtes. Ninguém sabia que eles sempre
se encontravam às escondidas, vovó Isabel morava no casarão que eles tinham aqui na Sede,
e esse escravo, me parece, se chamava Sebastião. Ele acompanhava meu bisavô em tudo,
era de confiança. Por isso, quando ele estava aqui na Sede ou quando Isabel ia pra fazenda
ele a acompanhava a todos os lugares. Ela era a caçula. Mal sabia meu bisavô que os dois
estavam apaixonados. Um dia Isabel tentou fugir de casa, ninguém soube o porquê. O pai
dela achou aquilo muito estranho. A mãe, que vivia de olho na menina, estava desconfiada
que a filha estivesse grávida. O pai a encontrou dois dias depois, tinha ido se esconder na
igreja. O que aumentou as suspeitas foi o fato do escravo Sebastião ter fugido da fazenda na
mesma semana. Dizem que eles planejavam fugir juntos, mas não tiveram tempo para isso.
— E ela estava mesmo grávida? – interrompeu José, envergonhado de tocar nesse assunto.
— Estava, e com o passar dos meses ficou impossível para Isabel esconder a gravidez. O pai
ficou furioso quando descobriu, escondeu a filha até a criança nascer e jurou que, assim
que ela desse a luz, ele daria a criança, e Isabel entraria pra igreja. O que contavam era que
os outros escravos da casa, e até mesmo a mãe de Isabel, ajudavam-na a se comunicar com
Sebastião por meio de recados. No dia em que o menino nasceu, a mãe de Isabel disse ao
marido que o bebê tinha nascido morto. Ela entregou a criança a uma das escravas, que
ficou encarregada de entregar o bebê a Sebastião. Isabel quase não viu o filho, mas dizem
que, enrolado no cobertor que foi junto à criança, ela colocou um relógio com o brasão da
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família e pediu que o menino se chamasse Joaquim. Não era uma forma de homenagem ao
pai, mas ela pensou que com esse nome e o relógio, talvez um dia o menino soubesse quem
era a família da mãe. Ninguém nunca soube se a criança foi entregue ao pai, ou mesmo se ela
sobreviveu. Isabel não viu mais o filho, ao menos não que alguém saiba, mas como era muito
devota de Santa Tereza ia todos os anos à festa da Santa pedir que ela cuidasse da criança.
— Que raiva desse pai, ela deve ter ficado muito brava! – exclamou Ana.
—Na verdade, ela e o pai nunca mais se entenderam, e ninguém mais viu ou soube
notícias de Sebastião. Isabel nunca entrou para a igreja, a abolição da escravatura e a crise do
café fizeram meu bisavô se preocupar com outras coisas, eles estavam falidos. Quando o pai
foi embora, ela não quis ir. Sua mãe lhe pediu muito que ficasse com a família, mas ela não
quis. Dizia que ia pedir pelo filho até sua morte. E foi o que fez. Meu pai achava que o menino
não tinha sobrevivivido, mas agora, vendo esse relógio e sabendo que seu pai também se
chamava Joaquim, me parece claro que ele é descendente direto do filho de vovó Isabel, o
que faz de você também uma Oliveira. Você deve ser tataraneta de vovó Isabel – concluiu
Joaquim com um sorriso aliviado no rosto.

114

livro 1.indd 114

25/06/2014 11:08:10

Os três estavam de boca aberta com o que haviam acabado de ouvir. José repetia “eu sabia,
eu sabia!”. Talvez, Ana ainda não tivesse encontrado os parentes mais próximos da família do
pai, mas aquele senhor ali não deixava de ser seu parente.
O mistério do relógio e da família do pai estava resolvido. Mesmo travando conversa tão
interessante, já era quase uma hora, e o trio sabia que não poderia se atrasar de jeito nenhum.
Seu Joaquim prometeu ajudar Ana naquela busca, disse que era muito provável que seus
familiares estivessem na região de São João de Côrtes, onde provavelmente o filho de Isabel
fora criado. Deram adeus a Joaquim com a promessa de que se veriam novamente, o senhor
estava emocionado em relembrar a história de vovó Isabel, ela teria gostado de saber que seu
filho muito provavelmente sobrevivera e tivera filhos, netos e bisnetos.
Quando chegaram para almoçar e ir ao médico, estavam empolgados e não paravam de
falar baixinho. Cochichando, iam relembrando toda a aventura que havia começado com a
chegada de Ana a Alcântara. Tia Inês perguntava o que tanto os meninos falavam, mas eles
sabiam que ainda não era a hora de contar. Precisavam descobrir uma maneira de ir a São
João de Côrtes.
Antes de partir, tia Inês e tio Ribamar chamaram Ana para conversar, haviam falado
com sua mãe ao telefone, e os três acharam que o melhor para ela seria continuar lá pelo
menos por mais um ano. Também contaram que sua mãe não conseguiria vir no fim do
ano. Ana ameaçou chorar, mas realmente já estava acostumada com todos e com a vida
por ali. Além disso, estava mais perto de encontrar a família do pai, não queria
abandonar justo agora sua busca. A menina deu um abraço nos tios e, com
os olhos molhados, disse que para ela tudo estava bem. Na volta para casa,
as crianças continuaram animadas. Já iam começar as férias e aquele ano
havia sido realmente emocionante. Pensavam na história de Isabel, da bisavó
Nena, da dona Anastácia e do seu Joaquim. Por meio da memória deles, os
três reviviam a história da família de Ana, que se cruzava com a história de
Alcântara e também do Brasil. Eram histórias que iam sendo contadas de
geração em geração, com os detalhes de quem viveu aquilo, de quem, com
sua trajetória de vida, formou Alcântara e seu importante
patrimônio cultural. A busca de Ana, Artur e José não
havia se encerrado, aquilo era apenas o começo.
Mas agora vinham as merecidas férias, tudo
recomeçaria no próximo ano.
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O Iphan
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, foi criado em 30 de
novembro de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei no 25.
Ele é parte do governo federal, e tem representação em todo Brasil. Assim como as prefeituras têm diversas secretarias (secretaria da educação, secretaria do transporte, secretaria da
saúde, entre outras) o governo federal também
tem suas divisões, os chamados ministérios.
Cada ministério tem uma função diferente e
algumas responsabilidades próprias. O Iphan
é parte do Ministério da Cultura, consistindo
no órgão responsável por preservar as várias
contribuições culturais dos diferentes grupos
que formam a sociedade brasileira, ou seja,
tudo aquilo que forma o patrimônio cultural
brasileiro.
Esse patrimônio é composto por edificações (como os casarões, solares, igrejas e ruínas que existem na sede de Alcântara); por
objetos culturalmente significativos (como
santos, relíquias, quadros, fotografias, documentos etc); e, mais recentemente, por manifestações culturais tradicionais e populares
(Tambor de Crioula, Jongo da região Sudeste, Frevo, Samba de Roda etc.). Cabe então,
ao Iphan preservar, divulgar, valorizar e fiscalizar o patrimônio cultural brasileiro.
São muitos os bens culturais que estão sob
os cuidados do Iphan em todo Brasil: mais de
20 mil edifícios tombados (edificações que
devem ter sua estrutura original mantida); 83
centros e conjuntos urbanos tombados; 12.517
sítios arqueológicos cadastrados; e 14 manifestações culturais registradas; além de mais
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de um milhão de objetos, incluindo acervo de
museus e cerca de 250 mil livros, documentação de arquivos, fotografias e vídeos.
O Iphan atua em Alcântara desde 1948,
quando realizou o tombamento do conjunto
arquitetônico e paisagístico do município em
função de sua relevância histórica e artística.
Ao longo desse período, o órgão realizou projetos e obras fundamentais para a preservação
do patrimônio cultural da cidade. Hoje, conta
com escritório técnico, que funciona no belo
sobrado à Rua da Mercês, 464; com o Museu
Casa Histórica, importante instrumento de
promoção e divulgação do patrimônio cultural alcantarense; e com a parceria de instituições e da sociedade civil organizada.
O cuidado com a preservação do patrimônio cultural não é apenas dever do Iphan, mas
também das prefeituras, do governo estadual
e da sociedade, ou seja, é dever de todos nós.
Só assim poderemos garantir que as atuais e
futuras gerações tenham a possibilidade de conhecer esse patrimônio.
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Exercícios Capítulo VIII
Interpretando o texto
1. O trio se espanta ao escutar do técnico do
Iphan que a ruína do Palácio Negro, assim
como todo o centro histórico de Alcântara
eram tombados, por que eles têm essa reação?
2. Agora que você já escutou a história do
Palácio Negro, responda por que a bisavó
Nena queria que os meninos conhecessem
essa história?
3. Depois de muitas buscas e aventuras, os meninos finalmente descobrem o mistério do relógio. Escreva com suas palavras qual era esse
mistério e por que foi tão difícil revelá-lo?
4. O desenho que ilustra o momento em que Joaquim Oliveira conta aos meninos a história de
Isabel Oliveira apresenta vários acontecimentos importantes da vida de Isabel. Tomando
como inspiração essa ilustração, faça você um
desenho ilustrando momentos da história de
um familiar seu.
Meu Glossário
1. Faça agora seu próprio glossário escrevendo a
definição das palavras “tombamento” e “inventário”. Lembre-se de contar a história da
palavra “tombamento” e de dizer para que o
Iphan utiliza os inventários.
Trabalhando os quadros explicativos
1. Em que ano o Iphan foi fundado? Quem era o
presidente na época?
2. Como vimos no quadro explicativo, o Iphan é
parte do governo federal, também vimos que
o governo federal é dividido em ministérios.
O Iphan faz parte de qual ministério?
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3. Qual é a função do Iphan? O que ele deve
preservar?
4. O texto conta que o Iphan atua em Alcântara desde 1948, você conhece ou já ouviu
falar de alguma ação ou projeto do Iphan
por aqui? Se sim, qual?
5.O quadro mostra que não é apenas responsabilidade do Iphan cuidar da preservação patrimonial. Quem mais é responsável por isso? De alguns exemplos de como
podemos preservar nosso patrimônio.
Projeto de encerramento
1. Ana, Artur e José aprenderam muito sobre
a história de Alcântara enquanto tentavam
descobrir a história da família de Ana. Agora
é sua vez de descobrir a história de sua família. Para isso você fará um livro da história de
sua família seguindo os seguintes passos:
a) A partir da explicação de seu professor, faça
uma árvore genealógica de sua família. você
deverá pedir ajuda aos seus familiares na
hora de realizar sua pesquisa. Converse
com seus parentes mais velhos e tente
descobrir o máximo possível sobre seus
ascendentes. Pesquise também em documentos antigos e fotografias.
b) Com sua árvore genealógica pronta e sua
pesquisa concluída, é hora de escrever o livro da história de sua família. Escreva a história de cada um de seus ascendentes, utilize
desenhos, colagens, fotos e tudo o que imaginar para deixá- lo bem bonito!
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Glossário
Apogeu – cume, auge, o ponto mais alto. Ápice,
o máximo a ser alcançado. O galo dos ventos da
Igreja Nossa Senhora dos Rosários localiza-se no
apogeu da edificação.
Ascendente – antepassado, ancestral, as gerações
anteriores, pais, avós, bisavós e assim por diante.
Azulejos – peça quadrada de cerâmica, um dos
lados é áspero e o outro é esmaltado, é desse lado
que se fazem desenhos em diversas cores. Ganharam esse nome porque os primeiros azulejos
eram sempre pintados de azul. Eram muito utilizados para adornar construções, como o Sobrado Azulejado do Consórcio Social da Juventude
Quilombola (Casarão do MABE).
Baía – uma baía é um tipo de acidente geográfico,
um pequeno golfo banhado pelo mar, cuja entrada é mais estreita que o interior. A baía de São
Marcos é a principal via de travessia de barcos
entre a cidade de Alcântara e a ilha de São Luís,
no Maranhão. A baía de Cumã situa-se na parte
oeste do município, oposta á da baía de São Marcos, fazendo divisa entre Alcântara e o município
de Guimarães.
Bens culturais – é tudo o que compõe o patrimônio cultural de um povo, de um modo geral,
pode-se dizer que é a herança deixada pelos antepassados: a maneira de falar e agir, as festas, músicas, monumentos, artesanato, os documentos
dos arquivos, as casas antigas e também as novas,
que têm importância para a coletividade.
Brasão – emblema que antigamente era usado
por uma família nobre como modo de identificá-la. Atualmente, o uso de brasões foi ampliado,
o Brasil possui como símbolo oficial o Brasão da
República, da mesma forma, diversos times utilizam brasões em suas camisas.
Cacuriá – dança típica originária de São Luís
criada pelo Sr. Alauriano Campos de Almeida. É
puxada por uma mulher que, tocando um tambor de caixa, lidera o ritmo. É formada por casais

que dançam em círculo de forma animada, em
geral durante os festejos juninos.
Cantaria – tipo de pedra dura e grande, cortada
em formado retangular ou quadrado, bastante
comum em construções antigas de Alcântara.
Casarões – casas grandes, composta de um só
pavimento. Geralmente não apresentam divisórias entre os aposentos. Exemplo desse tipo de
construção é o Escritório Técnico do Iphan.
Catequização – ato de doutrinar, explicar princípios religiosos a al guém.
Dança do lelê – dança de salão, com origens
europeias (possivelmente francesa). Um mandante lidera os pares, ordenando duas filas, a
dos homens e a das mulheres, ao som de diversos instrumentos de corda, sopro, e percussão.
Divide-se em quatro partes: chorado (o convite
para a festa); dança grande (cortejo entre homens e mulheres); talavera (ocorre de madrugada, com os participantes de braços dados); e
cajueiro (saudação aos presentes, o nome vem
de “entregar o caju”). Datas cívicas – dias importantes para a história de um determinado
território. Exemplos: Dia da Abolição da Escravatura, aniversário da fundação de Alcântara
Densidade demográfica – o número de pessoas
que habitam uma região dividido pelo território
ocupado por elas.
Descendentes – a geração contada a partir dos
pais para os filhos, netos, bisnetos e assim por
diante
Edificações – tipos de construções ou de edifícios. A maioria das construções de Alcântara se
encaixa nessa categoria, como, por exemplo, a
Casa de Câmara e Cadeia e a Igreja de Nossa
Senhora do Carmo.
Especiarias – condimentos que realçam os sabores das comidas. Exemplos: noz-moscada e
pimenta-do-reino.
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Ficção – criação da imaginação, invenção
fabulosa.
Lenda – tipo de história que trata de seres fabulares e maravilhosos ou de fatos milagrosos ou
fabulares. A história da mãe d’água é uma lenda.
Hemisfério – metade da superfície do globo terrestre. O planeta Terra pode ser dividido entre o
Hemisfério Norte (acima da linha do Equador) e
Hemisfério Sul (abaixo da linha).
Lioz – espécie de pedra usada para a fabricação
de cantaria, trata-se de uma variedade de calcário
branco, vinda do sul de Portugal.
Mangue – vegetação costeira, em que haja encontro de águas de rios com a do mar. Caracteriza-se por árvores com raízes longas e aéreas, solo
úmido, salgado e lamacento, rico em nutrientes, e
grande diversidade de animais, sobretudo peixes
e crustáceos.
Manifestações culturais – toda forma de expressar os costumes e tradições de um determinado
povo ou de certa localidade. O festejo de Santa
Tereza é uma manifestação cultural, assim como
a Festa do Divino Espírito Santo.
Mastro – peça de madeira alta e reta, fixada verticalmente no solo, no qual se prende uma bandeira. O mastro pode ser enfeitado ou não.
Mirantes – pequeno pavilhão ou terraço colocado numa elevação (natural ou construída) com
o objetivo de observar vistas panorâmicas. As
varandas mais altas do Museu Casa Histórica
de Alcântara, situadas acima dos telhados, são
exemplos de mirantes.
Nascente – ponto em que se inicia a corrente
de um riacho ou rio.
Ordens religiosas – organizações de pessoas
que vivem segundo determinados princípios
religiosos, geralmente em comunidades fechadas (mas não necessariamente isoladas).
As mais conhecidas pertencem à Igreja Cató-

lica, a exemplo das Carmelistas e dos Franciscanos.
Parelha de tambores – conjunto de tambores, não
precisa ser um par. No tambor de criola é formado pelo meião, pelo crivador, e pelo grande.
Pelourinho – coluna de pedra ou madeira, geralmente colocada em locais públicos, destinada a
expor e castigar escravos, tal qual o existente na
Praça da Matriz de São Matias.
Pluviosidade – a quantidade de chuva que cai em
determinada região.
Poço – Abertura profunda cavada no solo, geralmente com parede de alvenaria, de que se tira
água para uso caseiro ou industrial. Em Alcântara os poços são muito comuns, nos antigos casarões colônias era um sinal de riqueza ter um poço
particular, em geral localizado no pátio interno
da residência. Também existiam poços comunitários, como a Fonte das Pedras ou a Fonte da
Mirititiua na Sede de Alcântara.
Recôncavo Baiano – área localizada em torno da
baía de Todos os Santos, composta pela região
metropolitana de Salvador, capital da Bahia, e cidades próximas, tais como Cachoeira, Muritiba e
Marago- jipe.
Ruínas – vestígios, destroços, escombros, restos
de uma edificação desmoronados ou destruídos
pela ação do tempo, incêndio ou qualquer causa
natural ou acidental, como o abandono sofrido
pelas ruínas do Barão do Pindaré ou o desgaste
das ruínas da Igreja Matriz de São Matias.
Sobrados – casas com dois andares, geralmente
com grande área construída. Na época da colnonização do Brasil, os sobrados eram as residências dos senhores nas cidades. São as edificações
mais comuns em Alcântara, tanto que a Casa do
Divino Espírito Santo é um sobrado.
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