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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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Recapitulando
Ana é uma menina que nasceu em
São Paulo e que, até os onze anos, pensava que passaria toda a sua vida nessa
grande cidade. No entanto, tudo mudou quando, após a morte de seu pai,
sua mãe lhe comunicou que ela iria
viver em Alcântara, com a família materna. O anúncio da mudança foi um
tremendo susto para Ana.
Toda a família de Ana era alcantarense, tanto do lado materno, quanto
do paterno. Seus pais viveram em Alcântara até se tornarem adultos, mas
foi só quando ambos se mudaram para
São Luís que eles se conheceram, pois
cada um era de uma comunidade diferente dentro do município.
Alcântara era um lugar de que Ana
sempre escutara falar nas lembranças
contadas pelos pais, mas ela não podia imaginar quantas aventuras esperavam por ela. Todas aquelas histórias,
que ela tinha ouvido desde que era
bem pequena, passaram a fazer parte
de seu cotidiano.
Ana foi viver com a prima de sua
mãe, tia Inês, e seu marido tio Ribamar. O casal tinha apenas um filho, da
mesma idade dela, Artur. Os dois primos, desde que se conheceram, vivem

brigando, e é sempre o amigo e colega de escola, José, que entra no meio
para acalmar as confusões. Mas, brigas
a parte Ana, Artur e José se tornaram
grandes amigos e fazem tudo juntos.
Antes de deixar São Paulo, Ana recebeu de sua mãe um antigo relógio de
bolso feito de prata, tinha sido de Joaquim, pai da menina, e era desejo dele
que a filha ficasse com o objeto. Ana
levou o relógio consigo para Alcântara, e logo ele se tornou um amuleto da
sorte para ela, e também uma forma
de se sentir próxima ao pai. Um dia,
mostrando o tal relógio para sua bisavó materna — dona Nena — a menina
descobriu que existia uma inscrição na
parte interna do relógio, que dizia: “ao
meu filho Joaquim com todo meu amor,
Isabel Oliveira”.
Ana sabia que sua avó paterna se
chamava Benedita dos Anjos, então
achou aquilo tudo muito estranho
“Quem seria essa tal Isabel Oliveira”.
Dona Ângela, uma senhora que vivia
com a bisavó Nena, escutou a história
do relógio; ela não era de Tapuitapera,
era nascida em Itamatatiua e contou à
menina que já tinha escutado falar dessa tal Isabel Oliveira, e que, certamen-
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te, uma senhora muito idosa, chamada
Anastácia, poderia ajudá-la nessa investigação. Em uma das brigas com o
primo Artur, Ana resolveu fugir para
Itamatatiua na época da festa de Santa
Tereza. A menina já estava cansada do
primo e tinha decidido que encontraria a família de seu pai. Quando Artur
e o amigo José perceberam que Ana
tinha desaparecido, foi um desespero.
Com a ajuda de dona Nena, os meninos conseguiram descobrir onde Ana
estava e foram, de bicicleta e também
fugidos, atrás dela.
No fim, os três fizeram as pazes,
aproveitaram a festa de Santa Tereza
e ainda conversaram com dona Anastácia. A senhora contou aos meninos
que Isabel Oliveira era de uma família
importante da região; seu pai era fazendeiro e tinha algumas salinas, as
únicas para os lados de São João de
Côrtes. O que ela sabia é que mesmo
rica, Isabel era uma mulher triste, que
ia muito a Itamatatiua por conta de sua
devoção à Santa Tereza. Mas, a senhora também estranhou a inscrição do
relógio, já que, pelo que ela sabia, Isabel nunca tinha tido filhos. O mistério
continuava, a sugestão de dona Anastácia era que eles fossem até a Sede de

Alcântara conversar com o último dos
Oliveira na região, um senhor que vivia por lá.
A fuga do trio rendeu a eles um
mês de castigo e uma vigilância severa. Mas, no final do ano, por conta de
uma passagem de rotina ao médico, os
três conseguiram ir até a Sede. Eles tinham poucos dias para encontrar o tal
senhor e resolver o mistério. Para surpresa deles, o senhor Oliveira, que eles
tanto procuravam, também se chamava Joaquim, mesmo nome do pai de
Ana. O mistério só parecia aumentar.
Seu Joaquim ficou espantado ao
ver o relógio que Ana herdará do pai
e contou aos meninos a história que
escutara quando jovem, que ele não tinha certeza se era verdadeira. Seu avô
era um homem muito rico da região,
dono de fazenda e de salinas, ele era
dono de um grande sobrado na Sede,
onde sua família vivia. A história conta que sua filha Isabel, tia do Joaquim
que contava a história aos meninos, se
apaixonou por um dos escravos da família e teve um filho com ele. O pai
de Isabel disse que mataria a criança,
pois, ter um filho de um escravo seria
um escândalo. Para preservar a vida
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do filho, Isabel entregou a criança
ao escravo, pai do neném, e disse a
todos da família que a criança tinha
nascido morta. Isabel nunca mais se
casou e foi morar com o irmão, o pai
do senhor Joaquim Oliveira. Joaquim
Oliveira suspeitava que o filho de Isabel era parente de Ana, talvez avô ou
bisavô dela. Como diziam que todos
os negros que trabalhavam para os
Oliveira tinham ido para São João de
Cortês, o jeito era ir até lá para investigar e confirmar a hipótese do senhor Joaquim. Isso os meninos ainda
não conseguiram fazer.

pela comunidade. Eles também descobriram que o centro de Alcântara foi tombado pelo Iphan em 1948,
no dia 22 de dezembro, dia em que
a cidade comemorava trezentos anos!
Hoje, Alcântara é patrimônio cultural
do Brasil e deve ser preservada por
todos!
Nesse segundo ano de Ana em Alcântara, certamente, os três viverão
muitas outras aventuras em busca de
informações sobre a família de Ana e
também aprenderão novas coisas sobre o município e seu patrimônio!

Ao longo das suas aventuras, os
três também aprenderam muitas coisas e, inclusive, conheceram o Iphan
(Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), órgão do governo federal responsável por preservar
o patrimônio cultural do Brasil. Em
conversa com um técnico do Iphan,
Alfredo, eles conheceram uma palavra muito usada na preservação patrimonial: tombamento. Pois é, tombamento para quem trabalha com
preservação patrimonial é justamente
o contrário do que parece. Um lugar
ou objeto tombado é um lugar que
deve ser preservado pelo governo e
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UNIDADE

1

IDENTIFICANDO O PASSADO

CAPÍTULO I
O Fim das férias
Ana acordou aos pouquinhos e foi deixando que as pálpebras se descolassem
bem devagar – que preguiça sentia! A luz ia entrando e levando o resto de sono
embora. Acordava de um sonho estranho: ela, Artur e José haviam se transformado em caranguejos que viviam nos mangues se aventurando e, principalmente,
fugindo dos catadores. Enquanto recordava, ria baixinho e se espreguiçava na
cama.
Nos sonhos de Ana, quase já não se viam mais os altos prédios que arranham
os céus de São Paulo. A mudança para Alcântara há quase um ano, especificamente para a pequena comunidade de Tapuitapera, havia trazido não apenas uma
mudança de lugar no mapa, mas também dado um novo colorido à vida e aos
sonhos de Ana.
Agora, costumava sonhar com brincadeiras no banhado, mangues, noites de
lua cheia ou de céu estrelado. Que bom seria se na mesma noite pudéssemos ter
o céu pintado de estrelas e uma lua bem redonda e brilhante no meio. Mas Ana já
tinha aprendido: quando a lua ilumina o céu, apagam-se as estrelas, que só voltam
a brilhar no escuro das noites sem luar. Naqueles dias, tinha tempo pra ficar se
enrolando e rolando de um lado para o outro na cama, pensando o que lhe viesse
à cabeça. Ela e o primo estavam de férias. Era janeiro. Embora tivessem de ajudar
Inês e Ribamar nos trabalhos da casa e da roça, os adultos davam uma folga aos
dois. Afinal, era a última semana antes de as aulas recomeçarem.
Pensando sobre o sonho e as noites de Alcântara, Ana sentou-se na cama. O
primo Artur dormia a seu lado. Queria contar a ele sobre o sonho e sobre como,
mesmo em forma de caranguejo, o primo aparecia sempre com o boné na cabeça:

9

livro 2.indd 9

25/06/2014 11:12:50

— Artur? Tá acordado?
Nada de o menino responder, estava virado para a parede todo encolhido, feito bicho. Tremia-se todo.
— Artur, você tá bem? — insistiu a menina Novamente ficou sem resposta. Ana saltou da cama e viu que o primo não só tremia como suava
muito, quando o tocou no braço viu que estava pelando, mais quente que
brasa. Correu para cozinha onde tia Inês tomava seu café.
— Titia! O primo tá pegando fogo! Corre no quarto! Tia Inês saltou da
cadeira imaginando o filho feito fogueira. Quando chegou, percebeu que
o fogo na verdade era Artur ardendo em febre. O menino acordou, mas
estava muito fraco e nada disse.
— Corre Ana, traz um copo d’água e vá chamar Ribamar! Ele deve estar na igreja, tem reunião da comunidade.
Ana atendeu rapidinho aos pedidos da tia. No caminho até a igreja,
encontrou José indo para a roça com seu pai.
Que cara de assombração é essa Ana? — perguntou o amigo surpreso
em ver a menina tão afoita.
— É o Artur que tá com um febrão. Estou indo chamar o titio na igreja.
— Pai, me deixa ir com Ana? Vai que eles precisam de alguma coisa.
— Vai, menino, pode ser sério. Mas, amanhã, você vai comigo pra roça
cedinho!
Lá se foram os dois correndo rumo à igreja. Na reunião, todos falavam
ao mesmo tempo. Estavam discutindo a questão da titulação das terras,
assunto que sempre gerava muitos conflitos.
— O que você tá fazendo aqui, menina? — perguntou o tio
— É o Artur, titio, ele tá com muita febre, nem tá falando direito.
— O que é que esse menino tem, meu Deus? Gente, tenho de sair pra
ver o que tá acontecendo. E você, José, em vez de ficar aí parado, vá chamar dona Dalma pra ver Artur. Anda!
Ribamar e Ana voltaram para casa, enquanto José foi correndo buscar
dona Dalma, a rezadeira da comunidade. José tinha um pouco de medo
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dela, pois, uma vez, quando pequenininho, puxou o cabelo da neta da rezadeira
até a pobrezinha chorar. Na época, tomou uns belos tapas do pai, e dali em diante
temia que a senhora lhe colocasse um mau-olhado. Mesmo assim, saiu correndo
pela terra molhada pela chuva, que caíra durante a noite.
— Ai, Ribamar, que bom que você chegou - disse tia Inês aliviada ao ver Ana
e o marido. — Esse menino num tá bom não, precisamos levar pró médico ou
chamar logo dona Dalma..
Ribamar acalmou a mulher explicando que José já estava a caminho com a
rezadeira. Artur estava quase imóvel, com o rosto pálido e cheio de dores. Ana
segurava a mão do primo com os olhinhos repletos de lágrimas. A menina estava
ansiosa, sabia que rezadeiras existiam, mas nunca as havia visto realizarem o seu
ofício. Escutou muito falar de dona Dalma. Toda vez que ela adoecia em São Paulo, sua mãe dizia que a senhora teria rapidamente dado um jeito naquilo.
Logo, dona Dalma e José apontaram no final da rua. Quando por fim a rezadeira chegou, para espanto da menina, era uma senhora normal, poderia ser até sua
avó. Na cabeça de Ana, uma rezadeira vestia-se como uma bruxa, com um grande
chapéu pontudo e teria nas mãos um caldeirão para preparar uma poção. Mas
dona Dalma cumprimentou a todos e foi logo entrando pro quarto do menino.
Assim que bateu o olho no doente, já foi dizendo:
— Êh-hêin, isso tá dando na comunidade toda, é a Mãe d’Agua querendo dar
um aviso. Esse povo anda muito sem respeito e crença. Vai ficar todo mundo
doente.
Tia Inês mandou Ana para fora do quarto e ordenou que ela colocasse água pra
ferver, dona Dalma ia preparar um remédio do mato. Da cozinha, Ana escutava as
rezas que seguiam numa sequência mudando de santo para santo. Quando a água
ferveu, tia Inês mandou a menina ir brincar com José lá fora, que aquilo não era
pra criança. Mas Ana não queria saber de brincar, então chamou José para irem
a casa da bisavó Nena. O amigo recusou, dizendo que ia ajudar a mãe em casa, já
estava há tempo demais na rua.
Ana chegou com o rosto murcho na casa da bisavó e foi logo contando o que
estava acontecendo com Artur. Disse que dona Dalma já estava lá rezando e fa-
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zendo um emplastro pró primo. Dona Nena levantou as mãos para o céu e disse
que em breve o menino estaria novo em folha. Em seguida pediu à dona Angela,
que estava na cozinha, que trouxesse um pedacinho de bolo para Ana.
— Vó, por que não levam Artur pró hospital? Ele estava verde!
— Minha filha, nem tudo é ofício do hospital, vamos ver o que Dalma fala, se
ela disser é que coisa de remédio de farmácia, Inês e Ribamar levam o menino.
Tem doença que tá no espírito.
— Mas o que essa dona Dalma pode fazer? Se fosse em São Paulo eu já estaria
na fila da emergência.
— Êh-hêin, mas aqui é diferente. Se vivemos com o pé na terra e comemos o
que vem dela, é daí que vamos tirar também a saúde e a doença. Deixa eu te contar uma coisa: Dalma é rezadeira desde criança. Eu bem lembro quando ela tinha
os seus cinco anos e desapareceu no mato, foram quinze dias sem nem sinal da
menina. Acharam que era coisa do currupira, e quando já tinham dado a menina
por morta, ela reapareceu em outra comunidade. Disse que saiu pró mato porque
foi chamada. Dali em diante tudo mudou, a senhora que a encontrou conta que
ela já num era mais gente, tinha se transformado num caboclo. Ela tinha uma
obrigação pra cumprir. O pai dela também fazia reza e acompanhou Dalma em
tudo. Assim, desde os sete anos ela cura gente das doenças do corpo e do espírito;
tira flecha do currupira, cuida dos nervos, de carne aberta e de encostos também.
Quando eu adoeço, nunca dispenso os trabalhos de Dalminha, mas também sempre me consulto com o agente de saúde.
— Nossa! Que história! - exclamava Ana com os olhos arregalados enquanto
devorava um pedaço de bolo. — Mas dona Dalma disse que isso está acontecendo
em toda a comunidade, que Artur num é o primeiro não. Eu to com medo. Ela
disse também que é coisa da Mãe d’Água. — Êh-hêin, não seria estranho, do jeito
que a água anda, se eu fosse ela também estaria brava. Agora que água chega pelo
cano ninguém mais quer saber do poço ou dos rios. Tudo isso que tem aqui num
nasceu hoje nem ontem. Você que tá aqui faz tempo já devia saber que herança
num é só coisa cara ou bonita, é nossa história também.
Ana escutou quieta a bisavó resmungar. Afinal, o que teria causado a doença
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de Artur? Seria mesmo a Mãe d’Água? Era hora de voltar pra casa e ver como
estava o primo. Deu beijo na testa da bisavó, acenou para dona Ângela e saiu em
direção a casa. Chegando lá, percebeu que todos estavam mais calmos, dona Dalma já havia ido, estavam só os tios preparando almoço.
— Anda, menina, vem me ajudar aqui. Foi logo chamando tia Inês.
— Mas e o Artur? Como é que tá?
— Vai ficar bom, o agente de saúde teve aqui e deu uma olhada nele, disse que
era uma infecção de intestino e já deu um remédio. Além disso, dona Dalma benzeu o meu filho e disse que amanhã eleja tá de pé pra voltar pra escola.
— Titia, deixa eu ir ficar com ele até a hora do almoço? — pedia Ana fazendo
carinha de coitada.
— Vai logo, num precisa fazer essa cara.
Artur já estava bem melhor, tinha outra vez cor de gente.
Mas não deu para os dois conversarem. O menino dormia. Ana tinha milhões
de perguntas para fazer. Queria entender como ele tinha adoecido e resolver esse
mistério. Tentou fazer alguns barulhos no quarto pra ver se o primo acordava
sem que ela fosse responsabilizada, acabou se convencendo de que nada o tiraria
daquele sono. Abriu seu diário e começou a escrever:
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Na manhã seguinte, Artur acordou disposto, mas não o suficiente para ir à escola. Ana
já havia lhe perguntado umas cem vezes se ele sabia como tinha adoecido, mas o primo insistia que tinha sido de repente, que de supetão caiu em febre e nada mais lhe parava dentro
do estômago. Disse que devia ter comido algo estragado. A prima tentou convencê-lo a ir à
escola com ela. Ana se fazia de durona, mas era toda envergonhada e estava muito nervosa
com o retorno à escola. Tia Inês avisou à menina que desistisse, Artur ia ficar de repouso
o dia todo, ainda estava levemente febril. Ainda assim o menino não se esqueceu de fazer
recomendações à prima:
— Ana, José vai com você pegar o transporte, olha em que classe eu estou. Tomara que a
gente estude os três na mesma sala, igual no ano passado.
— É, eu vou chamar José, mas ele anda meio estranho. Agora, tudo que ele fala diz que é o
melhor, acho que anda até inventando umas histórias. Ele é estranho e um pouco engraçado.
Seria bom mesmo se a gente ficasse na mesma sala.
Ana saiu para avisar José que Artur não ia para escola, mas ele estava na roça com o pai. O
amigo tinha crescido muito nos últimos tempos, quando Ana o conheceu eram do mesmo
tamanho, agora ele já tinha pelo menos um palmo a mais que ela. Deixou o recado com a
mãe de José e foi se banhar para então almoçar e ir à escola.
Ela nem terminara de comer, José chegou. Afobado, entrou e foi direto para cozinha.
— Vamos, Ana! — chamou José.
Ela tratou de engolir o restante da comida e dar adeus a todos. E, então, saíram em caminhada até a beira da estrada. — Tá animada com a escola? — perguntou José.
— Acho que sim. Como tem gente de várias comunidades na escola, a gente acaba ficando muito tempo sem se ver, né?
— Êh-hêin, são quase dois meses de férias! E vocês descobriram o que deixou o Artur
doente?
— Ainda não, mas eu vou descobrir, e você vai me ajudar.
— Sou sempre eu que te ajudo — respondeu José fazendo graça.
Ana ficou corada sem saber bem por que e logo retrucou:
— Se não fosse eu chegar aqui, nada teria graça.
José deu risada e ficou quieto, seguiram até o local da espera em silêncio. Quando chegaram, reencontraram os amigos da escola e logo começaram as brincadeiras e o empurra-empurra. Algumas meninas pulavam elástico. Ana não quis brincar, preferiu ficar de conversa com outras garotas e contar as novidades das férias,
além disso, ela achava que já estava um pouco grande para essas brincadeiras. José
18
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também deixou a amiga de lado e foi conversar com os meninos.
Na escola, estava aquela farra de começo de ano, no quadro de avisos havia uma lista com
o nome dos alunos e com a classe em que estudariam. Eram três sextas séries. Ana correu
para ver os nomes. Ela não podia acreditar: Artur e José estavam juntos, na sexta A, e ela estava sozinha na sexta B. Segurou o choro e foi quieta para sua sala. Aos poucos, foi puxando
conversa com uns e outros, mas estava decidida a pedir para trocar de sala.
A primeira aula era de geografia, a professora entrou e se apresentou, ela era novata na
escola. Pediu que os alunos respirassem fundo e dessem um grito bem alto. Todos gritaram e
caíram na risada pensando que a professora estava doida. Mas ela logo explicou que dali em
diante era para todos fazerem silêncio e só podia falar quem levantasse a mão.
— Quem sabe me dizer o que é identidade brasileira? — perguntou a professora, que se
chamava Clara.
Ninguém respondeu, e ficou um silêncio enorme na sala , rompido apenas por algumas
risadinhas.
— Vamos, gente, falem qualquer coisa. O que vier a cabeça.
Que nada, ninguém abria a boca. Ana cansou-se do silêncio que constrangia a todos e
resolveu falar:
— É o que somos — respondeu em voz baixa, querendo ser escutada, mas sem ser percebida.
— Temos um começo aí — falou a professora entusiasmada.
— Se é o que somos, o que será que nós somos? Ou não somos? — Ana notou que a resposta era outra pergunta.
— É, professora, não somos brasileiros? Então, devemos ter essa tal identidade brasileira,
né? — retrucou Ana de sua cadeira.
— Pois é, você está certa, o que temos que ver então é o que é o Brasil, e é isso que vamos
estudar este ano: as pessoas e as características de cada região do Brasil para entendermos do
que esse país é formado.
— Nossa, professora! Eu viajei de São Paulo até São Luís de ônibus, não sei direito o que é
que tem nesse caminho, mas tem muito espaço, é bem grandão. Deve ter muita gente!
— Com certeza, e pra estudar a identidade brasileira vamos estudar as regiões do Brasil e
como elas são ocupadas.
Ana estava gostando da aula, quase não estava sentindo falta dos meninos. A professora
achou melhor começarem pelo que já conheciam, assim falou sobre Alcântara. Como Alcântara foi ocupada?
19
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Ana começou a imaginar, um lugar vazio, daí apareceram as árvores, as palmeiras, as
baixas, os mangues e os rios. De repente, estava tudo verde, e imaginou os bichos chegando
e se acomodando. Na sua cabeça, vieram também as visagens, os currupiras, as mães d’água,
os encantados e os caboclos. Então, apareceram os índios, e depois os portugueses, que,
com roupas pesadas de veludo, estavam todos suando. Junto com eles vieram os africanos
para trabalhar como escravos. Quando os portugueses ficaram pobres, largaram tudo, e os
antigos escravos foram ocupando todo o espaço. Quer dizer, todo o território, porque quem
queria ocupar o espaço mesmo era a base de lançamento de foguete, que também se mudou
pra Alcântara e trouxe assim um monte de militares. Ana já tinha feito uma salada de frutas,
havia negros trabalhando, portugueses fugindo sem dinheiro, militares em fila esperando a
lancha pra São Luís, índios plantando mandioca, turistas com suas câmeras fotográficas, e
também toda a natureza. Sem perceber, a menina deu uma risada alta: formava uma cena
engraçada aquilo tudo que ela estava imaginando. Todos se viraram pra ela, tentando entender do que ria a menina.
— Podemos saber qual é a graça?! — perguntou a professora com tom de advertência
pela risada fora de hora.
— Desculpa, professora. É que acho que entendi o que é essa tal de identidade, é tipo uma
salada de frutas.
A professora não conteve o riso, pediu que a aluna se explicasse e Ana começou a contar
tudo o que imaginara. Todos caíram no riso.
— Muito bem, Ana! Acho que você está começando a entender.
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Identidade
A professora de Ana fez uma pergunta bastante complicada: o que é identidade
brasileira? Será que ela existe? Ana ficou bastante intrigada com a questão e respondeu
à professora que identidade é o que somos.
Vamos deixar um pouco de lado a identidade brasileira e vamos pensar na nossa
identidade individual. Quando Ana chegou a Alcântara, ninguém a conhecia, e foi
preciso que ela se apresentasse para que os
outros soubessem quem ela era. Ela contou
a todos o seu nome e sobrenome, de onde
tinha vindo, quantos anos tinha, ou seja, foi
se identificando para seus novos amigos.
Se fôssemos identificar Ana, o que diríamos? Podemos começar dizendo que ela é
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uma menina que está prestes a completar
12 anos e que fala português. Ela nasceu
em São Paulo, o que faz dela uma paulistana, mas toda sua família é maranhense
de Alcântara. Ana é estudante e filha de
Maria e de Joaquim; ela gosta de brincar
no banhado e adora peixe frito. Não é alta,
mas está crescendo muito, tem os cabelos
castanhos e cacheados, que herdou de sua
mãe, junto com a braveza; o nariz se parece com o do pai.
Ainda poderíamos falar muito sobre
Ana. Veja quantas características nós já temos aí. Tudo isso é a identidade de nossa
personagem. Nossa identidade serve para
sermos reconhecidos e nos reconhecermos.

25/06/2014 11:13:40

A identidade individual é definida pelas atividades que cada pessoa realiza, por
sua história de vida, por suas origens, pelo
local onde mora, por sua família e por outras características que, costuradas como
uma colcha de retalhos, formam quem nós
somos. Essa colcha de retalhos está sempre
em construção, recebendo novos pedaços e
perdendo outros. Enquanto estamos na escola, somos alunos, ou seja, fazemos parte
de um determinado grupo; quando nos formamos deixamos de fazer parte do grupo
dos estudantes. Quando estamos na nossa
comunidade, somos moradores locais, mas
se vamos a outro município, nos tornamos
visitantes. Se nascemos no Brasil, somos cidadãos brasileiros; se tivéssemos nascido na
França seríamos franceses, o que mudaria
muita coisa!
Algumas coisas nunca mudam, por
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exemplo, o lugar onde nascemos, nossos
pais biológicos ou a data de nosso aniversário, mas muita coisa vai mudando ao logo
de nossa história, isso mostra que nossa
identidade é dinâmica, o que quer dizer que
ela está em constante transformação e construção.
E no caso do Brasil, qual é sua identidade? Assim como nós, um país possui
uma identidade e, também assim como
as pessoas essa identidade é formada por
muitas características, como sua formação física, sua população e sua história.
Tudo o que forma o Brasil é parte de sua
identidade, não existe uma característica
única que possa definir a identidade brasileira. Uma boa imagem é a colcha de
retalhos, mas dessa vez, uma gigante feita
com a identidade de cada um dos brasileiros e suas histórias.
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Exercícios capítulo i
Interpretando o texto

Meu glossário

1. Ana, hoje, tem sonhos diferentes dos
que tinha há um ano. Com base no que
você leu, o que você acha que mudou
na vida da menina? Justifique sua resposta.

Agora faça seu próprio glossário e escreva
a definição das palavras: “rezadeira” e
“caboclo”.

2. Ana nunca tinha visto uma rezadeira exercendo seu ofício, por que você
acha que ela imaginava as rezadeiras
daquele jeito?

1. Escreva o que você entende da frase
“Nossa identidade serve para sermos
reconhecidos e nos reconhecermos”.

3. Você conhece algum remédio caseiro?
Se sim, conte como ele é feito e para
que é usado. Em seguida, juntem todas
as receitas e façam um pequeno livro
dos remédios caseiros, Lembrem-se
de ilustrar os livros com os desenhos
das ervas utilizadas e do modo de preparar. Em classe, escolham o nome do
livro e façam uma capa para ele.
4. Com a destruição da mata ao redor das
comunidades, o que acontecerá com o
ofício das rezadeiras?
5. Após a leitura do significado da palavra “ofício” no glossário, dê outros
exemplos de ofícios além do das rezadeiras.
6. Ana imaginou a ocupação de Alcântara durante a aula de geografia. Releia
o parágrafo em que isso está descrito
e faça uma ilustração do que menina
imaginou.

Trabalhando o quadro explicativo

2. Pense agora em você. Escreva um texto
se descrevendo, conte tudo o que você
faz; em seguida, leia sua descrição para
a classe. A partir da leitura de todos,
responda o que você identificou nas
respostas que é parte da identidade de
sua comunidade?
3. Pense em sua comunidade e imagine
uma coisa que, se acabasse, modificaria a identidade do lugar. Pode ser uma
festa, um lugar, uma comida, uma árvore, o que você quiser. Faça um desenho do que imaginou. Juntem todos os
desenhos da classe é observem os resultados. Com o auxilio do professor,
discutam os desenhos.
4. Com base em suas aulas de geografia e história, e na leitura do capítulo
I, escreva como você responderia à
pergunta feita pela professora de Ana:
“Quem sabe me dizer o que é identidade brasileira?”.

7. Ana disse que a identidade é como
uma “salada de frutas”. O que ela quis
dizer com isso?

livro 2.indd 23

25/06/2014 11:13:42

CAPÍTULO II
O Mistério da Mãe D’água
Quando a aula acabou, Ana reencontrou José e, animada, foi contando ao amigo como
fora seu dia. Até que a escola podia ser bem legal. Depois de falarem sobre a aula de geografia e a volta às aulas, Ana relembrou José que tinham de descobrir o que estava deixando tanta gente doente em Tapuitapera. — Você adora um mistério! Vai querer mexer com
a Mãe d’Água, né, Ana?
— Só quero saber o que dona Dalma queria dizer — disse
Ana franzindo a testa.
— E a nossa ida a São João de Côrtes pra
achar a família de seu pai? Já se esqueceu disso
— perguntou José em tom de desafio. — Claro
que não! Mas temos um problema: o que vou
dizer pra titia e titio? São João é longe, temos
que pensar num grande plano.
— Êh-hêin, num vai ser fácil.
Em Tapuitapera, Artur esperava ansioso
pela chegada dos dois. Queria saber todas as
novidades. Ao encontrá-los ficou chateado de
saber que estudaria em sala separada da prima.
Os três ficaram um bom tempo conversando
em frente à igreja. Depois de muito bate-papo,
Ana resolveu dar início a seu plano.
— Artur, o que você comeu um dia
antes de adoecer? — questionou Ana,
fazendo voz de detetive.
— Sei lá, acho que a mesma coisa
que você. O almoço que mamãe fez
e a janta, só isso.
— Que estranho, por que
será que eu não passei mal, só
você?
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— Sei lá, Ana! Você, quando coloca uma coisa na cabeça, não tira mais! Para
de me encher!
— Se você não quer ajudar, o José me ajuda, né? José concordou, Artur ficou
bravo, mas o trio não se abalou com a pequena discussão, já estavam acostumados às brigas entre Artur e Ana, cada vez José tomava as dores de um.
Na manhã seguinte, Ana saiu cedo, logo depois do café, pra buscar água no
poço. No caminho, encontrou o pai de José com uma bilha na mão. Estava indo
ao poço também, tinha uma expressão séria. Ana apressou o passo para alcançálo, queria perguntar se José estava em casa. A menina tinha planos de irem até a
casa de dona Dalma para fazer algumas perguntinhas, mas foi surpreendida:
— Ana, que bom que te vi, já ia passar lá. Avisa na escola que o José não vai
hoje, não. Tá muito doente, queimando de febre. Vim buscar uma água pra ele.
— O José também ficou doente! Mas ontem ele estava ótimo! O que aconteceu? — perguntou Ana apavorada.
— Não sabemos, acordou assim. Dona Dalma já passou por lá. Disse que vai
ficar tudo bem. Já vou indo, porque estão todos me esperando.
No poço, Ana sentou-se numa pedra, molhou o rosto e bebeu um pouco de
água para aliviar o calor. Tentava encontrar alguma ideia que ajudasse na sua
investigação. Decidiu que deixaria a água em casa e iria até dona Dalma. Mas ela
não queria ir sozinha, tinha que conseguir convencer seu primo a ir com ela e
isso não seria nada fácil.
Ana tentou de tudo com o primo, contou da doença de José, mas não teve efeito, o menino estava irredutível e não iria ajudar a prima. Até chorar Ana chorou,
mas Artur se fazia de surdo. Ela foi para o quarto com um grande bico e só saiu
de lá para almoçar e ir para a escola.
Na volta da escola, Artur foi para a casa de José saber se o amigo havia melhorado, Ana decidiu que iria sozinha à casa de
Dalma. A menina bateu na porta algumas vezes, logo dona Dalma veio atendê-la. Era já uma senhora, tinha quase todos os cabelos brancos e um olhar enigmático, o que dava um pouco de medo em Ana. Ela parecia sempre saber mais
do que dizia.
— Entre minha filha — falou a senhora abrindo passagem.

25
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Ana entrou e sentou-se numa das duas cadeiras que havia na sala. Dona Dalma sentou-se na outra e aguardou calada, esperou que a menina lhe explicasse o
que fazia ali. O que dizer? Como começar uma conversa? Não sabia o que fazer,
sentiu-se tão criança. Lembrou-se da aula de geografia, respirou fundo e começou
a falar:
— Bom, dona Dalma, como você é a rezadeira da comunidade, poderia me
ajudar a descobrir o que tem deixado tanta gente doente.
A senhora sorriu e continuou em silêncio, buscava as palavras certas para
aquela resposta. Ana aguardava ansiosa. Dona Dalma fez como a menina, respirou fundo e então falou:
— Todos sabem o que tá acontecendo. Tem hora que os encantados se cansam
de tanto desrespeito. E o espírito dessa comunidade que tá ficando doente, pra isso
não tem reza que resolva. As pessoas fazem as coisas sem pensar, daí, minha filha,
essas coisas voltam. Se você olhar direito, vai saber. Já disse que isso é coisa da Mãe d’
Água, que tá brava com a falta de cuidado. Agora já tá na hora de você ir.
E lá se foi Ana sem entender muita coisa. Será que era uma maldição? O que
estariam fazendo de tão errado pra tanta gente adoecer. Chegando em casa, debruçou-se na cama e começou a escrever.
Mas os planos de Ana não se realizaram. No dia seguinte, Artur acordou e,
quando olhou para prima, gritou para os pais:
— Mamãe! Papai! Ana está doente! Tá toda amarela! Corram aqui!
Parecia uma repetição do dia em que Artur adoecera. A única diferença é que
dessa vez era Ana deitada na cama e, em vez de tia Inês correr para acudi-la, foi
tio Ribamar quem entrou correndo no quarto.
— Artur, não sei o que fazer, sua mãe também está doente na cama! Corre, vá
chamar dona Dalma.
Ao bater na porta de dona Dalma, Artur percebeu que a casa estava vazia. A vizinha saiu na janela para avisar que a senhora havia sido chamada para cuidar de
uma moça doente, mas ela não sabia direito quem. Artur voltou sem saber como
dizer ao pai que não havia conseguido ajuda. Pelo jeito, Ana tinha razão, alguma
coisa estranha estava acontecendo na comunidade. Pegaram o resto do emplastro
que dona Dalma havia preparado para Artur e deram para as duas. Artur ferveu
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um pouco de água e fez um soro caseiro como tinha aprendido na escola: água,
açúcar e sal. Ribamar estava apavorado, colocava pano úmido na cabeça da esposa e de Ana para abaixar a febre e pedia ajuda para todos os santos. Aos poucos as
duas foram melhorando e recuperando a cor. A vizinha fez um caldo de galinha
para ajudar.
Naquele dia, Artur não foi à escola e ficou com o pai. Quando começou a anoitecer, Ana e tia Inês já estavam muito melhor. Haviam comido e agora assistiam
um pouco de televisão. Após tanta aflição, Ribamar foi à igreja acender uma vela
em agradecimento. Assim que voltou, contou que havia pelo menos mais umas
cinco pessoas doentes na comunidade.
No dia seguinte, quando Ana já estava melhor, Artur concordou em ajudá-la
na investigação. Realmente, tudo aquilo estava muito estranho. Na escola, Artur e
José decidiram que, assim que chegassem, iriam de casa em casa saber o que havia
acontecido com cada doente. Quem sabe assim descobririam o que todos tinham
em comum.
Durante a aula de geografia a professora estava falando da relação do homem
com o meio ambiente. Perguntou aos alunos como cada um usava os recursos
naturais: como usavam a água, a terra, os minerais, o vento, o sol. Vários alunos
disseram que o sol servia para secar o peixe e o camarão, a terra era ótima para
plantar e assim trazer alimentos, a água servia para irrigar a roça e também para
beber e lavar as casas e para se banhar e assim por diante. A professora ainda falou
que era possível obter energia elétrica do sol e também do vento. Depois, todos
pegaram uma folha em branco e começaram a desenhar o que haviam conversado.
— Agora quero que vocês façam um segundo desenho pediu a professora à
classe. — Desenhem o que vocês fazem para ajudar o meio ambiente.
— Como assim professora? — indagou José.
— O que vocês fazem para preservar esses recursos naturais? — respondeu a
professora, como era seu costume, com outra pergunta.
— Professora, mas as árvores serão sempre árvores, não importa o que a gente
faça. E o rio vai estar sempre lá! Por que temos que fazer alguma coisa? — continuou questionando José.
— Então, hoje como lição de casa vocês vão perguntar a alguém mais velho o
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que mudou no meio ambiente nos últimos trinta anos, certo? Na próxima aula,
vocês mesmos vão responder à pergunta de José.
Assim terminou o dia de aula. Chegando a Tapuitapera,
Artur e José já tinham tudo planejado: antes do jantar iriam visitar os doentes e
depois do jantar iriam à casa da bisavó Nena para fazer o dever de casa. Ana já se
sentia bem melhor e queria acompanhar os dois, mas tia Inês a proibiu, dizendo
que as duas não tirariam o pé de casa.
Depois de baterem em quase vinte casas, os dois meninos ainda não haviam
descoberto nada. Ninguém se lembrava de ter feito nada diferente do comum,
comeram coisas normais, alguns trabalharam na roça, outros cuidaram da casa,
nada parecia ajudar.
Então os dois ficaram lembrando o que eles mesmos haviam feito um dia antes
de adoecerem. José havia acordado cedo, buscado água no poço e depois tinha ido
levar os animais para pastar, em seguida almoçou com a família e foi chamar Ana
para irem juntos à escola. De noite, conversou com os amigos, jantou e foi dormir.
Artur também não havia feito nada de que ele não fizesse sempre. Buscou água
no poço, brincou no banhado com a prima. Havia almoçado na casa da bisavó.
Depois foi jogar futebol com os meninos até a hora que seu pai o chamou para
alimentar as galinhas e os porcos. Comeu um pedaço de bolo, banhou-se, jantou
com a família e foi assistir televisão até a hora de dormir.
— A única coisa que nós dois fizemos foi buscar água no poço — concluiu
Artur.
— Êh-hêin, mas fazemos isso sempre! Por que agora isso estaria causando alguma doença?
— Não sei, José, mas só pode ser isso. Ana também foi ao poço antes de ficar
doente. É a maldição da Mãe d’Água! Todo mundo que vai ao poço fica doente!
— exclamou Artur.
— Será?! De repente assim? — falou José ainda com dúvidas quanto à teoria
do amigo.
Nesse ponto, ambos se separaram para ir jantar, já passava da hora. Reencontraram-se pouco depois para ir à casa de bisavó Nena. Dessa vez, tia Inês deixou
Ana acompanhar os dois. Os meninos contaram para ela tudo que haviam desco-

29

livro 2.indd 29

25/06/2014 11:14:11

berto e Artur explicou o que achava que estava acontecendo. Ana adorou a ideia
do primo.
— Você tem razão, Artur! Só pode ser o poço! É a maldição do poço! — Ana
dizia fazendo voz de filme de terror.
— Vocês estão doidos — resmungava José sem dar ouvido aos dois.
Bisavó Nena estava sentada em frente a casa com dona Ângela, vendo o movimento na rua. Os meninos chegaram afoitos com as muitas perguntas que tinham
sobre as mudanças do meio ambiente. Falavam sem parar, atropelando as palavras. Dona Nena esperou que eles contassem como havia sido a aula e tudo o que
queriam saber, então começou seu discurso com toda a calma do mundo:
— Se isso aqui mudou? Mudou tudo. Essas terras têm muita história, já disse
pra vocês! Muito antes de vocês existirem isso aqui era terra de quilombola, não
tinha água no cano, nós vivíamos com o que esse mato dava, com o que o rio trazia e não faltava nada. Fazíamos festa e batíamos tambor agradecendo por tudo
que tínhamos. Isso pra mim era ser quilombola, nossa casa não terminava no
muro de casa. A casa era esse mato todo e essas águas. Ser quilombola não é só ser
negro fugido não, é um jeito de viver a vida, é uma herança. Aquele fiapo d’água
que passa atrás da igreja, já foi um grande riacho com peixes, agora pra buscar
peixe tem de caminhar muito. Antes, tinha muito bicho pra caçar, os bichos fugiram todos, estão se acabando E a água do poço era tão limpa que ninguém fervia
antes de beber, eram águas mágicas.
Os meninos permaneceram em silêncio. Artur pensava no que iria responder
para a professora. Ana sempre ficava em dúvida quando a bisavó dizia que eram
quilombolas, não entendia bem o que isso queria dizer. Na escola aprendera que
os quilombos eram grupos de negros fugidos, parecia uma coisa de um passado
tão distante. José estava pensativo, ainda estava refletindo sobre o que dona Nena
dissera e sobre a história da “maldição do poço”. — É isso! — gritou José. — Nós
bebemos a água antes de ferver. Deve estar contaminada! Todos se entreolhavam,
tentando relembrar o dia em que foram ao poço. José tinha razão, todos beberam
água antes que fosse fervida. Ana queria ir correndo ao poço ver o que encontrava
por lá, mas já era noite e teriam que esperam o próximo dia.
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Quilombos: um Conceito Histórico
É muito comum escutarmos sobre os
quilombos do Brasil nas aulas de história e,
por isso, pode parecer que estamos falando
de algo que ficou num passado bem distante. Ana sempre acha esquisito quando sua
bisavó diz que eles são quilombolas. Bisavó
Nena bem que tenta explicar, dizendo que
ser quilombola é mais que ser escravo fugido, é um modo de vida. Mas o que ela quer
dizer com isso?
Em 1740, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, o Conselho Ultramarino (órgão português, criado em 1642, para
cuidar dos negócios relativos às colônias do
país) definiu quilombo como “toda a habitação de negros fugidos que passem de
cinco, em parte despovoada, ainda que não
tenham ranchos levantados nem se achem
pilões neles”. A palavra quilombo tem origem africana, é uma derivação de kilombo,
que significa uma sociedade formada por
pessoas de vários grupos étnicos, desenraizada de suas comunidades.
Como podemos ver, a presença de quilombos no Brasil é muito antiga. Ninguém
sabe ao certo a data em que se formou o primeiro quilombo. O primeiro registro que se
tem é de 1630, mas acredita-se que a existência de grupos quilombolas é anterior a
essa data.
Quando a colonização no Brasil teve
realmente início, em 1535, a palavra de ordem era ocupar o território para protegê-lo
de possíveis invasores.
Como sabemos, naquele período existia
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na Europa uma grande corrida pela conquista de colônias, a chamada Expansão
Ultramarina, por isso, territórios que ficavam desocupados e sem domínio eram,
normalmente, invadidos por outras nações.
Todos queriam ampliar seus mercados e
obter novos produtos para comercialização.
Para ocupar o Brasil, a Coroa portuguesa
dividiu o território brasileiro em grandes
faixas horizontais, as capitanias hereditárias, e doou-as a nobres portugueses. Esses
homens eram chamados de donatários, e
era responsabilidade deles administrar seu
pedaço de terra, cuidando da segurança,
da arrecadação de impostos e da sua distribuição entre outros portugueses, para que a
terra se tornasse produtiva. Os donatários
não eram proprietários das terras, já que
tudo pertencia a Coroa portuguesa, mas era
deles o lucro nelas obtido. Muitas das capitanias hereditárias deram origem aos estados brasileiros que hoje conhecemos.
As terras que os donatários doavam a
outros portugueses eram latifúndios, chamados sesmarias. Naquela época, uma viagem de Portugal ao Brasil era algo muito
complicado e cheio de perigos. Os viajantes
passavam vários meses em alto-mar, vulneráveis a todo tipo de doença e ao mau
tempo. Portanto, ocupar um território tão
grande como o Brasil, não era tarefa fácil
para Portugal, uma nação que tinha poucos
habitantes. Como conseguir tornar as terras
brasileiras produtivas e ocupar definitivamente o território, se a população de Por-
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tugal era tão pequena? Quem iria trabalhar
naquelas terras?
Inicialmente, os portugueses tentaram
escravizar os índios e colocá-los para trabalhar nas fazendas de açúcar, mas os índios
eram nativos da terra e conheciam bem o
lugar, o que facilitava as fugas. Os índios
também não tinham resistência às doenças
trazidas pelos brancos, uma simples gripe
era fatal. Mais de 60 mil índios morreram de
epidemias entre 1562 e 1563. Além disso, o
sistema de trabalho tradicional indígena era
muito diferente do trabalho forçado exigido pelos proprietários de terras, o que levou
muitos índios a cometeram suicídio, alguns
preferiam a morte ao trabalho escravo. A
Igreja católica, com suas missões de catequização, também dificultava a escravização
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dos indígenas. Os índios eram considerados
puros e ingênuos, portanto, não deveriam
ser escravizados, mas, sim, catequizados. Os
padres responsáveis pela catequização não
tinham respeito algum pela cultura indígena e muitas vezes, em suas missões, juntavam tribos com culturas distintas e mesmo
inimigas.
Antes do início da colonização brasileira,
os portugueses já conheciam o trabalho de
escravos africanos em plantações de açúcar
nas ilhas do oceano Atlântico, e o tráfico de
africanos começava a ser uma importante
fonte de renda para os portugueses. Os africanos não conheciam o território brasileiro
e nem falavam o português, o que dificultaria a organização de fugas. Foram muitas as
razões para a preferência do trabalho escra-

25/06/2014 11:14:21

vo negro ao indígena. Coube aos africanos
a tarefa de ocupar o território e trabalhar
como escravos nas fazendas.
Não se sabe exatamente quantos africanos foram trazidos ao Brasil, mas certamente foram muitos. Acredita-se que, entre
1550 e 1855 (ano em que o tráfico de africanos foi proibido), aproximadamente, 4 milhões de escravos tenham entrado no país.
Aqui, eles eram tratados como mercadoria
e se tornavam propriedade de seus senhores. Na África, era comum a escravização
de pessoas, porém o sistema de escravidão
existente no continente africano não deve
ser jamais confundido com o que aconteceu
no território brasileiro.
O território africano era dividido em
muitos reinos e tribos, e as disputas entre
eles eram muito comuns. Os prisioneiros
de guerra tornavam-se escravos dos vencedores, mas as pessoas aprisionadas não
se tornavam uma mercadoria, elas deveriam servir os chefes da tribo ou reino que
as tivessem escravizado e permanecer com
aquele grupo, não existia comercialização.
Possuir um escravo na África não era, como
para os portugueses, ter uma mercadoria; a
escravização fazia parte da organização social e cultural africana; era uma forma de ter
prestígio, poder e demonstrar as vitórias nas
batalhas.
Depois que o tráfico de africanos começou, muita coisa mudou. Os portugueses
compravam seus escravos trocando os por
mercadorias, como o fumo, apropriando-
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-se de africanos de diversas regiões do continente. Quando os africanos chegavam ao
Brasil, eram comercializados em mercados
públicos e encaminhados para as fazendas.
Por serem vistos como mercadorias, eram
distribuídos pelas fazendas do país e, durante esse processo, não havia respeito por parentesco ou lugar de origem; famílias eram
separadas e, nas senzalas das fazendas, encontravam-se negros de muitos lugares da
África.
A maioria dos africanos que vieram para
Brasil era de Guiné (Bissau e Cacheu), da
Costa da Mina, de Angola, do Congo e de
Moçambique. Porém, vir de uma mesma
região não significava falar a mesma língua
ou ter a mesma cultura, já que eles vinham
de tribos e reinos diversos. Eram iorunbas,
jejes, tapas, hauças, angolas, bengalas, monjolos moçambiques.
Mesmo com todas as dificuldades de
comunicação e o desconhecimento do território, os escravos não aceitaram pacificamente sua condição; eram comuns fugas
e agressões aos senhores. Mas estando tão
longe da África e de seus locais de origem,
para onde iriam os escravos fugidos? Como
não tinham um lugar para retornar, quando
os negros conseguiam fugir, eles entravam
no mato à procura de um lugar seguro e
com água próxima e lá formavam um pequeno povoamento, os chamados quilombos. Quando já havia quilombos formados,
muitos escravos fugiam diretamente para
eles.
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Nos quilombos, os negros procuravam
recriar a antiga forma de vida que tinham
na África, mas, como já dissemos antes,
existiam africanos de vários lugares do
continente, portanto, não havia uma única
identidade. Além disso, após alguns anos
de escravidão no Brasil, nasceram escravos
aqui, ou seja, eram escravos brasileiros com
pais africanos, os afro-brasileiros. Certamente, era impossível recriar a África e suas
tribos e reinos no Brasil, mas os quilombos
eram um lugar de resistência não só contra
a escravidão, mas também cultural, onde os
escravos podiam realizar seus costumes e
tradições.
Os senhores colocavam homens no
mato para encontrar os quilombos, destruílos e recuperar os escravos fujões. Como os
quilombos viviam em constante ameaça,
era preciso criar uma rede de ligações para
se fortalecer. Muitos quilombolas organizavam viagens para conseguir mantimentos,
faziam trocas com indígenas e organizavam
fugas de outros escravos de várias fazendas.
O quilombo mais conhecido foi Palmares, localizado na serra da Barriga, no estado de Alagoas, antiga capitania de Pernambuco. Palmares resistiu por cem anos e foi
o maior quilombo brasileiro. Acredita-se
que a República de Palmares, como o local
ficou conhecido, tenha se formado por volta
de 1597, chegando a ter uma população de
20 mil habitantes distribuídos em quatros
núcleos de povoamento: Macaco, Subupira,
Zumbi e Tabocas. Zumbi era quem coman-
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dava Palmares e era encarregado de organizar a resistência. Foram muitos ataques sem
sucesso ao quilombo, mas, em 1695, Zumbi
foi morto numa emboscada. Depois de sua
morte, o quilombo se desorganizou e não
conseguiu mais resistir. Zumbi foi esquartejado, e sua cabeça ficou exposta em praça
pública no Recife, como forma de amedrontar os escravos e desencorajá-los de tentar a
fuga, e também com a intenção de acabar
com uma lenda da época que dizia que o
líder de Palmares era imortal. Hoje, Zumbi é considerando um símbolo da resistência negra e, em 20 de novembro, dia de sua
morte, se comemora o Dia da Consciência
Negra, data dedicada à reflexão do papel do
negro no Brasil.
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Quilombos contemporâneos e
patrimônio
O fim da escravidão como sistema de
trabalho oficial no Brasil foi um processo
que durou aproximadamente cinquenta
anos. Em 1850, por interesses econômicos,
a Inglaterra, nação mais poderosa daquela
época, pressionou o governo brasileiro a
proibir o tráfico de africanos, ou seja, não
mais permitir a entrada de escravos vindos
da África no Brasil. A escravidão ainda era
permitida, porém a chegada de novos africanos estava proibida. Essa lei não impediu
que o comércio de africanos, agora ilegal,
continuasse a existir, mas o tráfico diminuiu
e o preço dos escravos subiu, já que comercializar africanos tinha se tornado uma atividade muito arriscada. Os ingleses afundavam, em alto-mar, navios que levavam
africanos e, no Brasil, os navios negreiros,
como eram chamadas as embarcações que
traziam africanos, não podiam aportar nos
principais portos; o desembarque era feito,
em geral, no meio da noite em locais secretos.
A compra de escravos passou a ser um
negócio muito caro. Os senhores começaram a questionar se aquele sistema era
realmente vantajoso, ou se seria melhor ter
trabalhadores assalariados. Também nessa
época, começavam a surgir, no Brasil, grupos abolicionistas, que eram contra a escravidão.
Em 1871, foi promulgada a primeira lei
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abolicionista no Brasil, a Lei do Ventre Livre, que dizia que todos os filhos de escravos
nascidos a partir daquela data seriam livres.
Pouca coisa mudou com essa lei, pois os
bebes, mesmo sendo livres, tinham de ficar
com suas mães, portanto continuavam nas
senzalas das fazendas vivendo como escravos. Em 1887, foi promulgada a segunda lei
abolicionista, a Lei dos Sexagenários, que
dizia que todos os escravos com mais 6o
anos estavam libertos. Essa foi outra lei pouco efetiva, pois eram poucos os escravos que
chegavam a essa idade, e os que chegavam
já estavam velhos, e muitas vezes doentes,
para recomeçar a vida longe das fazendas.
Além dessa dificuldade, a lei previa que os
escravos só se tornariam livres se pagassem
uma compensação financeira aos seus senhores.
Essas duas leis não mudavam, realmente, em nada a condição dos escravos, mas
elas apontavam uma tendência: a escravidão estava com os dias contados. Em 13
de maio de 1888, a filha de Dom Pedro II,
princesa Isabel, não suportou as pressões
internacionais e dos grupos abolicionistas
do Brasil e assinou a Lei Áurea, que acabava
oficialmente com o regime de escravidão no
Brasil.
A escravidão chegava ao fim, mas para
onde iriam os negros libertos? Muitos escravos não tinham para onde ir, pois não
tinham terras, dinheiro ou emprego. No
Nordeste, a maior parte dos ex-escravos permaneceu nas fazendas em que trabalhavam,
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ainda dependentes dos seus senhores. No
Maranhão, o processo foi diferente, grande
parte dos ex-escravos abandonou as fazendas e foi viver em pequenas comunidades
em terras desocupadas. No Sudeste, alguns
trabalharam em parcerias em fazendas de
café, outros foram para pequenos sítios.
Alguns ex-escravos foram para as cidades grandes, onde realizavam pequenos trabalhos, mas o preconceito era muito grande
e os ex-escravos eram, muitas vezes, marginalizados e considerados inferiores. Além
disso, no sul e no sudeste do país, na época
da abolição, chegaram imigrantes europeus
(especialmente italianos e, depois, japoneses) para substituir o trabalho escravo; e todos preferiam dar emprego aos imigrantes
brancos, o que deixou os ex-escravos numa
posição muito difícil, devido à falta de oportunidades.
Como vimos, a libertação dos escravos
não acabou com a desigualdade entre negros e brancos e nem com o preconceito. A
luta pelo fim do preconceito e por direitos
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iguais existe até hoje. Logo após a abolição
da escravatura, pouco se discutia a questão
do negro no país, e os historiadores da época procuravam não tratar dessa questão em
seus livros. A cultura afrobrasileira e o direito dos negros ficaram por muito tempo
esquecidos.
Essa realidade está mudando, lentamente, desde a década de 1970. Com o crescimento do movimento negro, os estudos
sobre a importância do negro na formação
do Brasil, assim como a dos quilombos na
história do país, ganharam força.
O conceito de quilombo não diz respeito
mais apenas a povoamento de negros fugidos, como aconteceu durante a escravidão.
Atualmente, quilombo se refere a toda comunidade negra rural habitada por descendentes de escravos que mantêm laços de
parentesco. A maioria dos quilombolas vive
de culturas de subsistência em terra doada/comprada/secularmente ocupada. Seus
moradores valorizam as tradições culturais
dos antepassados. Possuem história em co-
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mum, modo de vida parecido e são conscientes de sua história.
Desde 1988, com a nova Constituição
brasileira, os grupos remanescentes de quilombolas, ou seja, aqueles que eram descentes de quilombolas, passaram a ter direito à
terra. Mas como saber quais grupos tinham
esse direito? Depois de tantos anos do fim da
escravidão, estava claro que seria impossível
encontrar grupos que vivessem exatamente
como aqueles dos antigos quilombos. Naturalmente, muitas comunidades mudaram
de lugar, se juntaram a outras e receberam
pessoas de fora. Para solucionar essa questão, foi assinado um decreto, em 20 de novembro de 2003, que dizia o seguinte: “consideram se remanescentes das comunidades
dos quilombos, para os fins deste Decreto,
os grupos étnico-raciais, segundo critérios
de auto atribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”.
Isso quer dizer que para uma comunidade ser considerada remanescente de comunidades quilombolas basta que ela se reconheça assim e faça um pedido à Fundação
Palmares. Em seguida, a fundação emite
uma certidão para a comunidade. Hoje, no
Brasil, mais de 1.300 comunidades possuem
essa certidão e lutam por seu direito à terra.
A mudança na visão da história do negro
no Brasil e o fortalecimento do movimento
negro não transformaram apenas a questão
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da propriedade das terras. Seguindo essas
mudanças, o Iphan, hoje, se preocupa em
proteger e valorizar a cultura afro-brasileira,
já que é mais do que certo que os africanos
foram fundamentais para formação do Brasil tal qual o conhecemos hoje. O reconhecimento e a valorização do patrimônio de
afro-brasileiros ainda é algo novo no Brasil, e são muitas as discussões a respeito de
como tal preservação deve ocorrer. Algumas manifestações afro-descentes já se tornaram patrimônio brasileiro, como o jongo,
a capoeira e o tambor de crioula aqui no
Maranhão; além disso, já foram tombados
terreiros de cultos de afro-descentes, como
a Casa das Minas em São Luís e também
dois antigos quilombos: Ambrósio, em Minas Gerais e Palmares, na serra da Barriga
em Alagoas. Ambos os quilombos já não
existem mais, mas o local onde eles ficavam
antiga-mente é preservado. Também se tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas do país, e esse
aprendizado é um direito de todo aluno. Entender e preservar a história dos quilombos
no Brasil é fundamental para conhecermos
o nosso país e sua formação e para pensarmos que futuro queremos para ele.
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Exercícios capítulo ii
Interpretando o texto
1. Qual o plano de Ana para solucionar
o mistério do poço? Você acha que ele
irá funcionar?
2. Com base no que dona Dalma falou e
na conversa de Artur e José com a bisavó Nena, escreva o que é para você o
mistério do poço.
3. Tomando como exemplo a aventura
que os meninos da história estão vivendo, escreva uma redação de mistério e faça um desenho ou colagem para
ilustrá-la.
4. Dona Nena sempre falava do passado
aos meninos, releia o parágrafo em que
ela diz o que mudou no meio ambiente
e responda o que ela quis dizer ao falar
que antigamente as casas não terminavam em seus muros. 5.Assim como
Artur e José, faça você uma entrevista
com algum conhecido que seja mais
velho perguntando o que mudou no
meio ambiente. Em classe, discutam
essas mudanças. Vocês acham que elas
são positivas ou negativas?
Meu glossário
Tomando como base o glossário deste
livro, escreva o significado das palavras: -quilombola”, -sesmarias- e “senzalas”.
Trabalhando quadro explicativo
1. Como ocorreu a ocupação do território
brasileiro pelos portugueses no início
da colonização? Por que os portugueses tinham pressa em ocupar todo o
território?
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2. 0ual era a primeira definição de quilombo? Explique como eles foram formados.
3. Por que os portugueses optaram pela
escravização de africanos em vez da
dos índios? Dê pelo menos cinco argumentos.
4. Para os índios, quais foram as consequências da colonização portuguesa
no Brasil? O que aconteceu com eles?
5. Você sabe de onde vieram os africanos
que trabalharam na região de Alcântara? Em grupos, façam uma pesquisa
com os mais velhos da comunidade,
e também com o professor, e tentem
descobrir essa informação. Escute o
que os mais velhos têm para contar sobre a época da escravidão. Em grupos,
com as informações obtidas, façam
urna toada sobre o tema.
6. Retomando o capítulo anterior, responda se você acha que a presença de
afro-brasileiros em Alcântara é parte
da identidade do município? Justifique
sua resposta.
7. O que aconteceu com os antigos escravos após a abolição da escravatura? Em
sua opinião, o que ocorreu no passado
tem relação com a situação atual do
negro no Brasil?
8. O que mudou com o conceito contemporâneo de quilombo. Explique essas
mudanças.
9. Pensando na definição contemporânea
de quilombo, escreva o que é ser quilombola? As comunidades do interior
de Alcântara são quilombos? Justifique
sua resposta.
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UNIDADE

2

PRESERVANDO BENS
ARQUEOLÓGICOS

CAPÍTULO III
O Forasteiro
Mal o sol nasceu e Ana já estava cutucando Artur na cama. o primo a olhava descrente
do que estava acontecendo. Não era possível que ela quisesse ir ao poço tão cedo! Como ele
já conhecia a prima, tratou de levantar, evitando uma briga. Mas não foi só Ana que teve a
ideia de acordar bem cedinho. Por alguma razão que os dois desconheciam toda a comunidade estava de pé, em fervorosa reunião na porta da igreja. Tia Inês e tio Ribamar também
estavam lá.
— O que será que tá acontecendo? — indagou a menina enquanto calçava a sandália e
se dirigia à porta.
— Aonde você vai? — Dizia Artur ainda semiacordado.
— Vou ver o que tá acontecendo, claro!
Artur deixou a prima ir sozinha. Aquela não era hora de se meter em assunto de adultos.
Algumas vezes, por alguns segundos, ele desejava que Ana desaparecesse e que tudo voltasse a ser como antes. Foi comer algo na cozinha e esperar que as notícias chegassem até ele.
Nem foi preciso muita espera, a água do café acabava de começar a ferver quando a menina
voltou correndo.
— Não foi só a gente que percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo no
poço! Agora todo mundo tá achando que o poço tá amaldiçoado e decidiram que ninguém
mais pode ir até lá.
Na noite anterior, uma criança bem pequena havia passado muito mal, não morrera por
pouco, conseguiram que urna ambulância chegasse a tempo de socorrê-la. Com o barulho
da sirene, muitos na comunidade acordaram para ver o que estava acontecendo. E foi assim
que começou a reunião, na qual resolveram interditar o poço. Ana não se conformava com
o fato de não poder continuar com a investigação. Tia Inês, ao ver a agitação da sobrinha,
avisou bem séria:
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— Espero que os dois tenham escutado que não é para ninguém ir até o poço. Se eu
souber que vocês andaram por lá, a coisa vai ficar bem feia! Estamos entendidos?
Os dois concordaram, mas Artur sabia que a prima não desistiria. Estava só esperando
para saber o que ela tramava. Almoçaram sem que Ana nada dissesse. Só na escola, também
na companhia de José, revelou o seu plano:
— Se eles não deixam a gente ir ao poço, vamos sem que eles nos vejam. Podemos ir
até lá durante a madrugada, assim ninguém vai saber. Sairemos quando todos estiverem
dormindo e voltaremos antes que acordem.
A verdade é que Artur, depois que a prima melhorou, não estava mais interessado nessa
investigação, mas como José rapidamente concordou, ele resolveu aceitar também. Afinal,
não queria passar por medroso. Combinaram, ainda, que esperariam a semana passar, pois
sabiam que, como a decisão era recente, todos na comunidade estariam vigilantes.
Ao longo da semana, o número de doentes foi diminuindo, o que parecia confirmar a
teoria da maldição do poço. Enfim, chegou a madrugada em que iriam vasculhar o local. O
plano era pular a janela às duas da manhã e encontrar José na trilha que seguia até o poço.
Levariam com eles velas e uma pá.
E foi o que fizeram. Tudo parecia correr bem, ninguém havia escutado os dois saírem
pela janela. José já os aguardava ansioso com sua vela acesa nas mãos. Era noite sem lua,
portanto a escuridão era infinita, as chamas das velas iluminavam apenas um palmo adiante. Estavam todos apavorados, mas os três disfarçavam, sussurrando piadinhas ao longo do
caminho, para quebrar o silêncio.
Ao chegar, encontraram o mesmo poço de sempre, a água estava geladinha da noite. Em
urna garrafinha plástica, Ana colocou um pouco de água, queria examinar melhor no claro.
Os meninos tateavam as pedras pra ver se encontravam alguma coisa, mas tudo parecia
exatamente igual.
— Estamos perdendo tempo aqui — resmungou Artur baixinho. — Eu queria voltar pra
cama.
— Tem que ter alguma coisa! insistia Ana. Vamos, Ana, não tem nada aqui — falou José
concordando com o amigo.
— Vamos voltar antes que alguém nos descubra aqui.
Mas Ana não pretendia desistir tão facilmente. Remexeu as folhas que rodeavam o poço
e, enfim, com a pá, começou a cavar. Embaixo da terra era o único lugar que ainda não ha-
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via procurado. José foi ajudá-la enquanto Artur não parava de pedir para irem embora. Já
deviam estar cavando ali há uma meia hora, quando José encontrou algo estranho. Era um
pedaço de porcelana, parecia bem antigo. Cavando ao lado, achou mais cacos, uns pedaços
de metal enferrujados e até mesmo ossos.
— O que será isso? — disse Ana enquanto recolhia tudo para levar para casa.
— Ah! — gritou Artur o mais alto que pode.
Ana e José levaram um susto, e quando se viraram para ver porque Artur tinha gritado,
notaram uma grande luz refletida na água. Artur já estava longe. Os dois dispararam em
pânico. José deixou sua vela cair enquanto corria e, aos poucos, um grande incêndio começou, as palmeiras que cercavam o caminho ficaram em brasa. Ana corria desesperada, José
segurava sua mão para que não se perdessem um do outro. Quando chegaram à pracinha
da igreja, Artur já estava lá, calado e paralisado como uma estátua. Da praça viam um clarão
no céu. Era o fogo que começava a diminuir. Como era época de chuva, o solo estava úmido
e logo o fogo se apagou. Os três, em um silêncio absoluto, voltaram para casa. Deitaram em
suas camas, mas ninguém conseguia dormir.
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Na manhã seguinte, a comunidade aos poucos foi sendo acordada com a notícia do
incêndio. Além disso, todos estavam comentando a respeito dos buracos que haviam
aparecido ao redor do poço. Ana e Artur esconderam as roupas sujas e os objetos encontrados para que ninguém percebesse. Felizmente, os adultos estavam muito ocupados com os estranhos acontecimentos da noite anterior para notar que Ana, Artur e
José estavam exaustos da noite passada em claro.
Na escola, o trio ainda estava chocado com o ocorrido. Foi tudo tão rápido que
só juntando as lembranças de cada um conseguiam entender um pouco o que havia
acontecido. Artur disse que estava distraído esperando os dois terminarem de cavar e
que, quando olhou para o lado, viu algo que se parecia com uma pessoa, mas no lugar
do rosto havia apenas luz, foi nesse momento que ele gritou e correu. Ana e José nem
mesmo viram essa “coisa”, apenas perceberam a água do poço se iluminar de repente.
Parecia que aquele era mesmo um poço amaldiçoado. Levantaram muitas hipóteses a
respeito do que teria acontecido, mas só conseguiram concluir que a Mãe d’Água, enfurecida, lhes assombrara.
Quando voltaram a Tapuitapera, todos da comunidade estavam reunidos na igreja.
Depois de alguma investigação, encontraram parte da vela que dera início ao fogo, a
questão agora era descobrir quem tinha andado por lá na noite anterior. Como ninguém se responsabilizava, uma série de acusações começou. Todos tinham algum suspeito e a reunião acabou se transformando em briga. Quando o trio viu o que estava
acontecendo, ficou pasmo, sem saber se deveria contar a verdade. José implorou para
que os dois não dissessem nada, seus pais eram bem bravos e aquela madrugada poderia sair-lhe muito cara. Além dessa preocupação, eles ainda tinham outra: decidir o que
fazer com os objetos encontrados.
Os meninos estavam sem sorte e sem saber o que fazer. Mas naquele dia tão agitado,
chegou a Tapuitapera um visitante inusitado. Enquanto a discussão se prolongava sem
um fim certo, o visitante vinha caminhando pela estradinha de terra que levava até a
praça da igreja. O trio, que conversava em frente à igreja em um banco, foi interrompido pelo visitante.
— Oi, tudo bem?! Vocês sabem onde posso encontrar senhor Ribamar? Ele é da
associação de moradores daqui — disse o homem com um sorriso amigável.
Rapidamente, os três perceberam que o homem falava do pai de Artur. Nessa hora,
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o menino suou frio, será que estavam desconfiados dele? Será que aquele homem era
da polícia? Eles estavam perdidos. Quem poderia ser aquele homem? Quase nunca
apareciam turistas por ali e, em geral, estavam sempre acompanhados de um guia. Nenhum deles disse uma palavra, o visitante imaginou que eles não conheciam Ribamar
e resolveu perguntar novamente:
— Vocês conhecem alguém da associação de moradores? Os meninos perceberam
que o encontro entre o homem misterioso e Ribamar era inevitável, então resolveram
fazer umas perguntas, para sondar se realmente deveriam ficar preocupados. Ana começou o interrogatório:
— Nós conhecemos, mas por que o senhor quer saber?
— Desculpe, eu nem me apresentei. Meu nome é Carlos, trabalho no Iphan em São Luís.
Estou aqui fazendo uma pesquisa sobre as comunidades quilombolas de Alcântara, imaginei que o senhor Ribamar poderia me ajudar e responder a algumas perguntas.
Foi um grande alívio para todos. Os meninos já conheciam o escritório técnico do Iphan
em Alcântara. Artur fez, então, questão de dizer que ele era filho de Ribamar e foi logo convidando o pesquisador a ir para a casa da família, afirmando que logo o pai estaria lá. No
caminho, Carlos foi explicando aos meninos o que exatamente estava fazendo ali. Os três
escutavam atentamente o que ele tinha para dizer:
— Nós, no Iphan, estamos organizando uma exposição, queremos conhecer e mostrar o
que se produz nas comunidades quilombolas e também mostrar os artesãos.
Ana ria enquanto caminhavam, Carlos era um homem engraçado, um pouco gordinho,
de óculos e atrapalhado. Desviava-se dos mosquitos e tinha medo dos porquinhos que corriam de um lado para o outro. A cada passo que dava temia ter sujado a barra das calças na
terra. Com certeza não era um homem habituado ao campo.
Os meninos colocaram-se à disposição de Carlos para dar todas as informações que
soubessem. Quando contaram do incêndio e da suposta maldição do poço, Carlos se
interessou pela história. Gostava de saber sobre lendas e mistérios. Ao perceber que o
visitante estava entusiasmado, falaram de muitas outras histórias que conheciam. Até
narraram sobre o dia em que viram a Mãe d’Água no poço, só não mencionaram que
fora na mesma noite do incêndio.
Ao entrar em casa, Ana foi buscar um café e um copo de água para o pesquisador enquanto esperavam pelos adultos. Antes de beber a água, Carlos jogou um pozinho dentro e
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mexeu. Os meninos ficaram curiosos. José não resistiu e quis saber para que servia aquilo.
— É cloro, para deixar a água mais limpa.
— Você acha que a gente bebe água suja? A gente ferve a água antes de beber! — disse
Ana brava.
— Não é isso. Eu é que sou o problema, tenho um estômago muito sensível — disse
Carlos, todo sem graça.
Duas horas depois, Ribamar e Inês já estavam em casa. Após as devidas apresentações,
as crianças foram mandadas para fora, e os adultos continuaram conversando na cozinha.
Já era noite e os meninos foram sentar-se em frente da casa.
— Podíamos contar pro Carlos sobre o que achamos perto do poço. Será que o Iphan
cuida dessas coisas também e ajuda a gente a descobrir por que tem porcelana e ossos enterrados ao lado do poço? — disse Ana.
— Você tá louca?! — brigou José. — Daí ele vai descobrir o que a gente fez, né?
— Podemos fazer ele jurar segredo — contestou a menina.
— A gente nem conhece esse cara — falou Artur tentando fazer a prima esquecer a ideia.
É, mas acho que ele é nossa única chance de descobrir o que são esses objetos. E também
precisamos de ajuda pra descobrir se realmente existe uma maldição do poço, ou se a água
está contaminada! — insistiu Ana.
Carlos passou a noite com eles. Ribamar colocou uma rede na sala para que ele pudesse
dormir. Na manhã seguinte, tia Inês saiu logo cedo, ia fazer uma visita à bisavó Nena. Ribamar foi para a roça e Artur saiu para cuidar dos animais no quintal. Carlos perguntou à
Ana onde ficava a casa do senhor Valdir. Ele era um famoso artesão da terra, confeccionava
parelhas de tambor de crioula e contava sempre boas histórias. Ana pediu ao pesquisador
para acompanhá-lo, e ele não viu problemas, achou até bom ter uma guia para andar pela
comunidade. Antes mesmo de chegarem à metade do caminho, Ana pediu a Carlos que
parassem um instante, pois ela tinha algo para lhe contar. Carlos não podia imaginar a história que ia ouvir. O pesquisador ficou pasmo com tudo o que escutou de Ana. Após jurar à
menina que manteria segredo absoluto, mudaram de direção e foram direto ao poço.
Havia muita gente por lá, mas Carlos se apresentou e mostrou seu crachá e, assim, deixaram-no passar com Ana. O técnico examinou cada centímetro do poço, perguntou às pessoas ao redor o que havia por ali antes. Descobriu que existia um convento de uma ordem
religiosa e que o poço era usado pelos religiosos.
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— Vamos precisar chamar um arqueólogo por aqui, para que ele possa dar uma olhada
— disse Carlos a todos que estavam por lá.
— Mas o que é um arqueólogo? — indagou Ana intrigada.
— É um pesquisador como eu, mas ele busca entender as coisas a partir dos vestígios
deixados pelas antigas sociedades, que vão sendo, com o tempo, cobertos pela terra.
— Então, o que está debaixo da terra não foi enterrado? Não foi alguém que escondeu
isso aí? — interrogava a menina.
— Olha, Ana, isso pode até ter sido enterrado, mas por enquanto não dá pra ter certeza,
essas coisas podem ter ficado jogadas por aí, podem ser vestígios do antigo convento. É por
isso que é tão importante chamarmos um arqueólogo, ele vai nos ajudar a dizer o que é isso,
de que século é.
— Século! — surpreendeu-se Ana. — Provavelmente, toda essa louça deve ser do final
do século XVIII.
Os dois continuaram a caminhar ao redor do poço. A alguns metros dali Carlos começou a sentir um mau cheiro. A menina avisou-lhe que naquele local ficava o depósito de
lixo, todos jogavam o lixo das casas ali. Carlos logo percebeu qual era o mistério. Certamente a Mãe d’Água deveria estar muito brava. Dona Dalma estava certa, quem aguentaria ver
suas águas poluídas, aquele lixo todo estava contaminando todo o solo! O depósito de lixo
ficava bem em cima da nascente que abastecia o poço de água. O mistério parecia, enfim,
solucionado.
Numa nova reunião, agora com a presença de Carlos para dar as devidas informações,
toda a comunidade ficou sabendo o que havia acontecido. Com a resolução do mistério, o
próximo passo seria recuperar a nascente. Na escola, Ana contou orgulhosa aos meninos
como havia ajudado a desvendar o mistério.
À noite, a comunidade estava em festa. Muitos haviam feito promessas para São Benedito para que as doenças acabassem e, para comemorar: tambor de crioula. Ana correu
para buscar sua saia, os meninos foram se juntar aos homens no coro. Até Carlos aprendeu
algumas toadas. O dia seguinte seria cheio, Carlos precisava fazer sua pesquisa e ainda tinha que chamar um arqueólogo para avaliar o terreno ao redor do poço. Além disso, era
necessário cuidar da água. Mas tudo isso ficaria para o dia seguinte, aquela noite era para a
comemoração!
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Arqueologia e Patrimônio
Sem saber, Ana, Artur e José estavam
fazendo trabalho de arqueólogo ao cavarem em busca de objetos ao redor do
poço. A arqueologia é a ciência que estuda
o passado por meio de vestígios e restos
materiais dos habitantes da terra. O local
de trabalho dos arqueólogos se chama “sítio arqueológico”.
O primeiro passo do estudo de um
arqueólogo é identificar um sítio arqueológico, fazer uma pesquisa do local, elaborar um projeto de trabalho e, só então,
escavar a terra procurando nela estruturas
de construções, restos de objetos, sobras
de alimento, enfim, tudo que possa contar como um determinado grupo vivia.
Após a escavação, o que foi encontrado é
documentado, às vezes, fotografado, para
então se iniciar a fase de estudos. Os vestígios são detalhadamente analisados de
forma a se estabelecer uma relação entre
eles e os antigos habitantes do lugar.
No Brasil, a arqueologia é muito utilizada com o objetivo de conhecermos
não somente a história que está em documentos e nos livros, mas também a história deixada pelos índios que habitavam
o país antes da chegada dos portugueses,
ou mesmo a ocupação dos negros no país.
Ou seja, toda história que não está registrada. Portanto, hoje, são feitas muitas escavações em locais onde estavam antigos
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quilombos, fazendas coloniais, campos de
batalha etc.
Hoje, nós temos no Brasil quatro tipos
de arqueologia: arqueologia histórica, etnoarqueologia, arqueologia subaquática e
arqueologia de contrato. Cada uma tem
suas especificidades e metodologia.
A arqueologia histórica estuda, principalmente, os vestígios deixados após
a chegada dos portugueses no Brasil, ou
seja, depois de 1500. O seu objetivo é entender como viviam e como se relacionavam índios, europeus e africanos. O
arqueólogo histórico, além de fazer escavações e coletar materiais, também utiliza
documentos escritos, mapas, fotografias
e qualquer recurso que possa enriquecer
sua pesquisa. Por meio da análise dos documentos e objetos, o arqueólogo tenta
recontar a história.
Além disso, os arqueólogos históricos
ajudam nos projetos de restauração. Talvez você já tenha visto um arqueólogo
ai em Alcântara pois, antes de toda obra
de restauro, é feita uma análise arqueológica. O arqueólogo ajuda a encontrar
antigas fundações que mostrem como o
prédio era, e também objetos ou restos
de alimentos, que podem estar no pátio,
ao redor do prédio e algumas vezes nas
próprias paredes, que ajudem a entender
como e por quem aquele lugar era ocu-
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pado, se era uma residência, um local de
comércio, um teatro, um lugar religioso,
se pertencia a uma família rica etc.
A etnoarqueologia é, principalmente,
utilizada para estudarmos e conhecermos
a história dos índios antes da chegada dos
portugueses. Como já vimos, o arqueólogo utiliza os vestígios para entender como
vivia um determinado grupo. O que fazer, porém, quando esses vestígios não
existem? Muitas atividades não deixam
sinais, tais como uma crença, conversas,
uma forma de coletar alimentos da mata,
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entre outras. Além disso, os índios também não tinham escrita, não registravam
seu modo de vida em papéis.
Para resolver esse problema, a etnoarquelogia resolveu estudar não apenas os
objetos do passado, mas também os que
são feitos atualmente. Com os objetos
produzidos atualmente, a etnoarqueologia tenta entender como viviam os antepassados do grupo estudado. A etnoarquelogia utiliza o presente para tentar
entender o passado.
A arqueologia subaquática busca ves-
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tígios que estão debaixo d’água. Existem
arqueólogos que são mergulhadores. Eles
fazem suas pesquisas e retiram objetos
submersos para análise.
Em geral, essa pesquisa é feita em navios que naufragaram, ou em locais que
foram cobertos pelo mar ao longo do
tempo. Nos navios, o que se pretende é
entender um pouco sobre como eram as
navegações na época e que instrumentos
eram utilizados. Esse estudo é fundamental para a história naval. Além disso,
procura-se, nos barcos, os vestígios de
seus tripulantes, para entender quem o
navio carregava, se era uma embarcação
que transportava mercadorias a serem
comercializadas ou se Levava passageiros.
A arqueologia subaquática é bastante cara
e exige uma equipe grande com especialistas de diversas áreas, portanto, no Brasil, são poucas as pesquisas realizadas. A
primeira pesquisa desse tipo foi feita em
1976, quando arqueólogos com auxílio da
marinha estudaram um navio que havia
naufragado no litoral da Bahia em 1668.
Nesse naufrágio, morreram mais quatrocentas pessoas. Desde então, quase não
houve novas pesquisas de arqueologia subaquática.
O último tipo de arqueologia é a de
contrato. A arqueologia de contrato tem
o objetivo de preservar qualquer patri-
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mônio arqueológico que esteja ameaçado
por algum empreendimento (por exemplo,
a construção de uma estrada, de uma hidroelétrica ou a realização de uma obra).
Desde 1980, ficou determinado que, no
Brasil, todo o empreendimento que causasse um dano permanente ao meio ambiente
deveria passar por um – estudo dos impactos ambientais –, ou seja, antes de começar uma obra, a empresa necessita de um
relatório, feito por vários pesquisadores,
informando que a obra não vai prejudicar
a natureza ou comunidades tradicionais e
nem vai destruir sítios arqueológicos.
O arqueólogo de contrato procura vestígios na área em que a obra será realizada
e, depois, entrega um relatório dizendo o
que foi encontrado e qual a importância
desses achados para a sociedade. É também obrigação dessas empresas realizarem
um trabalho de educação patrimonial junto às comunidades onde ocorrem as escavações, para que a comunidade conheça e
participe dos trabalhos realizados pelo arqueólogo.
A arqueologia de contrato trouxe novas discussões para a área: como saber o
que deve e que não dever ser preservado?
Se forem encontrados no local de uma
obra vestígios arqueológicos importantes,
a obra não deve ser realizada? Essas são
questões que ainda estão em discussão.
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É importante saber que, independente do tipo de arqueologia, todo o material
arqueológico encontrado merece ser analisado e estudado, pois ele é um vestígio
da história do país. Será que Ana, Artur e
José agiram corretamente quando encontraram material arqueológico? O que se
deve fazer quando se encontra esse tipo
de material?
Às vezes, quando se mexe no solo, se
encontra por acaso materiais arqueológicos. Isso pode ocorrer trabalhando com
agricultura, construindo uma casa ou até
mesmo brincando. Quando esse material
é encontrado, é muito importante não
realizar uma pesquisa sem auxílio de um
especialista, caso contrário pode-se destruir o local onde a peça foi encontrada
e prejudicar os estudos. Entre sempre em
contato com o lphan e aguarde a visita de
um técnico.
É considerado crime se apropriar de
um bem arqueológico, pois tudo que é
encontrado debaixo da terra pertence a
todos os brasileiros, não é uma propriedade privada, portanto deve ser entregue à autoridade responsável. No caso do
material arqueológico, o lphan deve ser
comunicado. Hoje, o lphan tem mais de
9.930 sítios arqueológicos registrados no
Brasil. Cuidar de todo esse patrimônio
é uma grande responsabilidade. E ainda
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há inúmeros sítios ainda não registrados.
Por isso, a participação da sociedade é de
importância fundamental, auxiliando na
fiscalização, recuperação e preservação
desses locais.
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Exercícios capítulo iii
Interpretando o texto

1. Quando o poço foi interditado, o número de doentes diminuiu, e isso parecia confirmar a maldição do poço. Por
que isso aconteceu?
2. Afinal, por que as pessoas estavam ficando doentes?
3. Reconte com suas palavras o que aconteceu quando os meninos estavam no
poço durante a madrugada. Faça uma
ilustração para essa cena.
4. Você sabe se o poço do local onde mora
está contaminado? Junto com a classe e
seu professor, descubram se algum esgoto está contaminando a nascente e se
existe lixo ao redor do poço.
5. Por qual motivo Ana, José e Artur ficaram tão assustados quando viram
Carlos pela primeira vez? Eles tinham
razão para ter medo?
6. Onde Carlos trabalha? O que ele foi fazer em Tapuitapera?
7. As peças que os meninos encontraram
enterradas ao lado do poço indicam
que alguém viveu por ali. Por que é importante chamar um arqueólogo para
examinar a área?
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Meu glossário
Faça agora o seu glossário escrevendo o
significado da palavra: “nascente”.
Trabalhando o quadro explicativo
1. Depois de Ler o quadro explicativo, escreva o que você entendeu por arqueologia.
2. Qual o nome dado ao lugar onde os arqueólogos trabalham?
3. Escreva os usos da arqueologia no
Brasil. Pense em sua comunidade e
responda como a arqueologia poderia
ajudar a trazer informações sobre a
história do local. 4.Quais são os tipos
de arqueologias citadas no quadro explicativo. Faça uma caracterização de
cada uma dela.
5. A quem pertencer, os vestígios arqueológicos encontrados no Brasil? Eles devem ser entregues para quem?
6. Qual a importância da preservação do
patrimônio histórico para os brasileiros?
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CAPÍTULO IV
Mais Mistérios
Carlos quase não dormiu aquela noite, e não foi apenas pela falta de hábito de dormir em redes ou pelo calor abafado que fazia, mas porque ele sabia que o segredo dos
meninos teria de ser revelado, até porque era importante levar as peças que eles haviam
encontrado para uma análise. O dia raiava enquanto Carlos explicava a Ana e Artur
que precisava dos objetos encontrados e que iria contar o que havia acontecido. Artur
tinha os olhos cheios de lágrimas, sabia que o castigo não seria leve. Ana pediu a Carlos
que José fosse poupado, que ele contasse que na noite do incêndio estavam apenas ela
e o primo.
Acordo feito, Carlos sentou-se à mesa do café da manhã com Ribamar e Inês para
contar tudo o que havia ocorrido. Os dois aguardavam lá fora. Era possível escutar gritos e exclamações. Artur também gritava, mas era com Ana, culpava a prima por toda
aquela confusão. Ele não estava de todo errado, Ana com sua curiosidade imensa não
sossegava enquanto não descobrisse o que ela queria.
— Ana! Artur! Venham já aqui! gritou tia Inês bastante impaciente.
Cabisbaixos, os dois se dirigiam à cozinha esperando o pior. A bronca foi longa e
bastante dura. O castigo era um velho conhecido dos meninos: um mês sem sair de
casa para brincar. Mas, dessa vez, os tios também elogiaram a dupla pela coragem, se
não fosse por eles o mistério do poço continuaria sem solução. Tio Ribamar encerrou
sua fala da seguinte forma:
— E tem mais, Carlos ficou de voltar aqui com o arqueólogo do Iphan e também
com um pessoal da universidade que trabalha com lixo, e vocês dois, já que não vão
sair pra brincar, vão servir de guia pra eles, quem sabe assim vocês não tomam juízo e
aprendem alguma coisa. Agora, Artur, vá cuidar dos animais no quintal e você, Ana,
passa uma vassoura na casa e entrega pro Carlos as coisas que vocês acharam.
Os dois concordaram com tudo e obedeceram prontamente, sem nada questionar.
Carlos ficou com pena dos meninos, mas percebeu que Ana sorria com os olhos, não
parecia nada triste. Quando a menina lhe entregou o saco com as peças, ela murmurou
baixinho:
— Obrigada.
Carlos, que já era desajeitado, ficou sem entender nada. Por que ela estaria agrade-
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cendo? Ana estava feliz, não poderia existir castigo melhor para ela do que ajudar em
uma pesquisa! O pesquisador pegou seu caderninho e saiu rumo à casa de seu Valdir,
afinal era isso que ele tinha ido fazer lá. Tia Inês mandou que a menina o acompanhasse. Ela logo guardou a vassoura e saiu correndo para alcançá-lo. Artur ficou mais bravo
ainda, pois sua mãe mandou que ele terminasse de varrer a casa.
Ana e Carlos foram conversando, ela contou a ele toda sua história, explicando
como uma paulistana havia ido parar em Alcântara na comunidade de Tapuitapera.
O pesquisador ia fazendo um monte de perguntas. Ana contou-lhe também sobre o
relógio que seu pai antes de morrer deixara para ela, e que, no ano passado, ela havia
descoberto que o relógio pertencia à família Oliveira, uma família que havia sido muito
importante em Alcântara durante o apogeu econômico da cidade, era dona de salinas
na baixada. Ainda contou que havia se encontrado com Joaquim Oliveira e que ele lhe
dissera que muito provavelmente aquele relógio havia sido de sua tia, e ela o tinha dado
a um filho bastardo, resultado de um amor com um escravo da fazenda. Ana não sabia
se aquele filho bastardo era seu avô ou bisavô, nem mesmo se aquela história era verdadeira. Como Joaquim havia dito à menina que muitos negros que trabalharam por lá
haviam ido para São João de Côrtes, Ana revelou que pretendia ir para lá, mas que não
sabia bem como faria.
— Nossa, menina! — exclamou Carlos boquiaberto. — Você é cheia de histórias
de mistério. Isso vai acabar virando novela! Ou livro! Eu conheço o senhor Joaquim
Oliveira também, já fiz algumas entrevistas com ele. Adoro ouvi-lo! Você está certa
em querer conhecer sua história, o passado é parte de quem somos. Quem sabe eu não
posso ajudá-la. Vamos resolver, agora, a questão do poço e do lixo e mais pra frente
quem sabe eu mesmo não vou até lá para ver se descubro alguma coisa.
Ana ficou radiante, até que Carlos parecia ser bem legal, apesar de seu jeito atrapalhado. Seu Valdir morava um pouco longe, e o sol estava castigando naquele dia. Carlos
suava e já começava a ficar ofegante. A menina, serelepe como sempre, apressava o
passo e até ensaiava umas corridinhas. No caminho, ofereceu ao pesquisador um tamarindo, perguntando se ele gostava. Carlos não era do Maranhão, mas conhecia bem o
sabor azedo da frutinha. Ana colocou um na boca e franziu a testa tentando controlar o
gosto azedo que ia anestesiando tudo. Carlos recusou. Ele era com certeza um homem
da cidade, o campo para ele era uma zona desconhecida que o enchia de medos.
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Vinte minutos depois, Carlos já tinha a camisa ensopada e dobrava as mangas
para tentar amenizar o calor, mas também que ideia boba de vestir camisa de manga longa naquele calorão. Chegaram a uma pequena casa de taipa com reboco e
janelas azuis, uma enorme mangueira fazia sombra na porta. Ana anunciou:
— Chegamos! Essa é a casa de seu Valdir.
Carlos respirou fundo e aliviado, ele já não aguentaria dar mais nem um passo. Tirou da bolsa seu caderninho de anotações e um formulário com as muitas
questões que pretendia fazer. Além disso, tinha nas mãos um pequeno gravador.
A menina foi logo batendo na porta e chamando por seu Valdir. O senhor abriu
a porta, reconheceu Ana e convidou os dois para entrar. Ao ver o estado em que
Carlos se encontrava, ofereceu-lhe um copo de água e avisou que era água fervida,
que o pesquisador não se preocupasse. Carlos nem pensou em recusar, tomou um
copo e em seguida outro e mais outro. Parecia que toda água de seu corpo havia
evaporado no calor de Tapuitapera. Já recuperado e reidratado, Carlos explicou o
motivo da visita. Valdir era um famoso artesão, fazia parelhas de tambor de crioula de forma muito tradicional. O pesquisador queria que ele descrevesse os passos
para se fazer um tambor e todas as histórias por trás desse ofício.
Carlos pediu ainda a Valdir uma autorização para utilizar seu depoimento em
uma exposição. Depois de tirar algumas fotos, começou a entrevista. O pesquisador gravava tudo em uma fitinha, enquanto Ana ouvia todas as respostas atentamente e gravava cada frase em sua cabeça. Ficaram uma hora por lá, Ana pensava:
“até que esse trabalho do Carlos é legal, fica aqui batendo papo e escutando um
monte de histórias divertidas”. Ela estava fascinada com o que ouvia, fazer um
tambor de crioula era bem mais complicado do que ela poderia imaginar. Era
processo delicado que exigia mãos hábeis. A visita terminou com os três comendo
um delicioso doce de banana-cacau.
Quando se despediram de Valdir, foi que Carlos se deu conta de que agora teria
que voltar tudo que andara na ida. Ana praticamente corria, pois já estava atrasada
para o almoço e ainda precisava se banhar para ir à escola. Carlos autorizou-a a ir
na frente, ele ainda iria passar na igreja para tirar umas fotos.
Ana chegou a casa e foi rapidinho se banhar. Ao sair do banho, encontrou Artur
com uma cara enfurecida, ele havia passado a manhã ajudando os pais enquanto
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a prima se divertia. Ana não deu ouvido ao primo, estava contente demais para as
crises de ciúmes de Artur. “Que menino mais mimado!”, pensou.
— Para de reclamar Artur, vamos almoçar que já-já o José passa aqui pra gente
ir pra escola — dizia Ana para encher Artur.
Artur nem respondia, engolia a comida com raiva, sem olhar para a prima.
Assim que terminaram de almoçar e estavam escovando os dentes, Carlos chegou.
Pediu autorização para se banhar também. Estava exausto. Ana foi logo puxando
assunto:
— O que você vai fazer com aquela fita que gravou?
— Agora de tarde vou fazer a transcrição.
— Transcrição? O que é isso? — perguntou Ana intrigada. Artur também se
interessou e foi participar da conversa.
— Vou escutar o que tem na fita e passar tudo o que seu Valdir disse para o
papel. Depois com todas as informações que ele me passou vou tentar responder
a essa ficha aqui, pra montar a exposição.
— Nossa, você vai escrever tudo aquilo! Nossa, vai dar trabalho! — falou a menina espantada.
— Pois é, mas tenho a tarde toda, só volto pra São Luís amanhã.
— Você vai embora amanhã? Por quê? — perguntava Ana
sem se conformar. Queria que ele ficasse bem mais tempo.
— Tenho de voltar, mas prometo que retorno daqui a um mês mais ou menos com um arqueólogo para analisarmos aquelas peças encontradas próximas ao
poço.
— Tá — respondeu Ana decepcionada.
Na cabeça da menina, durante todo seu castigo Carlos ficaria por lá e ela teria
muitas coisas pra fazer.
José chamou os dois para irem para a escola. Ana foi contando ao amigo tudo o
que havia acontecido naquela manhã, desde a revelação de que eles é que haviam
ido ao poço, mas tranquilizou o amigo dizendo que seu nome fora poupado. Depois contou da visita à casa de seu Valdir. José adorava seu Valdir, queria aprender
a fazer tambor também. Artur fingia não prestar atenção na conversa dos dois,
mas estava de ouvidos bem atentos.
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Na volta da escola, o trio já estava em paz. José despediu-se dos amigos, ele ia
jogar futebol, Artur não podia ir, por conta do castigo. Em casa, Carlos arrumava
suas coisas, logo cedo um carro do Iphan viria para buscá-lo. Ele estava de partida
para a comunidade de Santa Maria, onde iria entrevistar as mulheres que faziam
bolsas por lá. Ana tentou se convidar para ir junto, mas desistiu rapidinho, quando percebeu que não existiria argumento algum capaz de convencer os adultos.
Ana pediu a Carlos para ver suas anotações. Ele primeiro pensou em recusar, achou aquilo um pouco invasivo, afinal era um homem muito reservado, mas
como estava gostando do interesse da menina pelo assunto, entregou-lhe seu caderninho e o esboço do texto escrito a partir da entrevista, o que ele pretendia
usar na exposição. Apenas pediu a ela que tivesse cuidado e devolvesse tudo do
jeito que havia encontrado.
Ana foi para quarto com Artur e os dois ficaram lendo as anotações, a entrevista transcrita e também o texto escrito por Carlos, que dizia o seguinte:

A construção do Tambor
Nos últimos anos, os tradicionais tambores de madeira, imprescindíveis para a
realização do Tambor de Crioula, vêm sendo, aos poucos, substituídos por tambores
feitos de materiais sintéticos (PVC). A esse respeito, os motivos alegados pelos brincantes abrangem desde dificuldades de obtenção da matéria-prima, em decorrência
da ampliação do rigor das leis de fiscalização ambiental, até a facilidade de transporte e manuseio da peça. Tal mudança deflagra, naturalmente, opiniões controversas: há quem rejeite o pragmatismo atual da fabricação com base na justificativa da
força da tradição; há aqueles que enaltecem as virtudes e a eficácia dos tambores de
PVC.
Seja como for, no processo de confecção artesanal dos instrumentos de madeira,
estão infundidos conhecimentos tradicionais e técnicas de escavação longamente sedimentadas, cujo conhecimento, caso não sejam realizadas ações que estimulem sua
manutenção e continuidade, encontra-se em parte sob risco de desaparecer. Orien-
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tado pelas fases da lua, o artesão seleciona na mata a madeira que será utilizada
— em geral troncos de árvores de grande porte, como o pau d’ arco, a macajuba,
o pequi, o soro do mangue, a cuieira ou o abacateiro. Com destreza, ele escava o
interior da peça inteiriça, retirando o lenho com o auxílio de ferramentas (sacho,
pua e verruma) ou mesmo ateando fogo. Em seguida, a extremidade mais larga da
peça é recoberta por couro —previamente mergulhado em água e cal para amolecer
e retirar o mau cheiro —, sendo este esticado e amarrado com cordas e cravelhas até
formar a superfície lisa adequada para a percussão. Encerrado o processo de fabricação, ocorre com frequência o batismo ou o “preparo” da nova parelha: segundo
consta, tem início uma cerimônia pública, com certa solenidade, muito próxima
dos rituais cristãos, na qual os tambores recebem um nome (do local, do
dono da parelha, do santo, entre outros) e são ungidos por água benta na presença de padrinhos. Em sua grande maioria, os tambores
possuem uma biografia própria e estão carregados de referências à
vida de seus fabricantes e usuários.
Numa roda de Tambor de Crioula, a parelha de tambores é composta pelo tambor grande, o meião e o crivador, cada um deles possuindo tamanhos e sonoridades específicos. Dispostos lado a lado,
são tocados nas seguintes posições: o tambor grande é amarrado à
cintura do tocador, permanecendo inclinado entre suas pernas; o
crivador e o meião permanecem deitados no chão
com os tocadores sentados sobre eles. Há
inúmeras variações
regionais na maneira
e no ritmo de tocar: os
chamados sotaques, isto
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é, modulações distintas no padrão rítmico da batida dos tambores. No município de
Alcântara, em especial durante a Festa de São Benedito, pode-se ouvir ao longe o
rufar ininterrupto dos tambores, tocados como forma de lazer, devoção e promessa
ao principal santo padroeiro dos grupos de Tambor de Crioula, forma de expressão
recentemente registrada pelo Iphan como patrimônio cultural brasileiro.
Que texto mais complicado! Ana e Artur bem sabiam o que era tambor de
crioula, mas lendo tudo aquilo ali no texto, perceberam quantas coisas poderiam
ser ditas sobre o tambor de crioula. Então, era isso que os pesquisadores do Iphan
faziam. Ana devolveu tudo a Carlos e pediu para ele que, quando ele voltasse,
mostrasse a ela os outros textos feitos para a exposição. Carlos disse que havia
mais dois outros pesquisadores fazendo esse trabalho, mas prometeu mais do que
os meninos poderiam imaginar, disse que quando a exposição estivesse pronta
levaria os dois para vê-la na sede de Alcântara, no Museu Casa Histórica. Os meninos foram dormir eufóricos com a novidade.
Pela manhã, Carlos já havia partido quando eles acordaram, Ana estava com
olhinhos tristonhos, mas Artur tratou de animá-la. Conhecendo a prima como ele
conhecia, sabia que o que mais a deixava feliz era um mistério.
— Ana, você parece que já se esqueceu da luz que vimos lá no poço. Ainda não
descobrimos o que era aquilo. Além do mais, enquanto o pessoal da universidade
não vem pra ver a história do lixo próximo ao poço, a gente podia pensar num
plano.
Os olhos da menina brilharam, Artur estava certo, ainda havia muita coisa para
desvendar. Ana abraçou o primo e foi tomar o café da manhã toda animada, já
pensando em uma forma de resolver o problema do lixo. Artur sentiu-se o herói
daquela manhã e, para Ana, ele realmente havia sido.
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Por dentro do Iphan
Carlos foi a Tapuitapera realizar uma
pesquisa pelo lphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Sabemos que cabe ao lphan proteger e
promover o patrimônio cultural nacional, mas o que isso significa? Quem são
os funcionários do lphan? Como eles
trabalham?
O lphan é formado por 27 superintendências e 25 escritórios técnicos
(como o de Alcântara) espalhados pelo
país. Existe uma administração central,
que fica parte em Brasília e parte no Rio
de Janeiro. Como o lphan é parte do
Ministério da Cultura, que por sua vez
é parte do governo federal, seus trabalhadores são funcionários públicos, que
prestaram concurso para trabalhar na
instituição.
Trabalham no lphan pessoas com
diversas formações. A maior parte são
arquitetos, engenheiros, historiadores,
antropólogos, cientistas sociais, arqueólogos, administradores. Cada um é responsável por cuidar de uma parte do
patrimônio cultural nacional.
Pensando que o objetivo do lphan é
proteger e promover o patrimônio cultural, os funcionários do lphan trabalham, em geral, de duas maneiras: com
trabalhos de rotina e com planos de
ação. São vários os trabalhos de rotina,
por exemplo, fiscalizar obras em bens
tombados, o que significa garantir que
a obra seja feita sem causar danos ao
patrimônio. Outro trabalho de rotina é
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fazer os inventários, ou seja, descrever e
verificar as condições dos bens culturais,
para determinar qual a melhor maneira
de protegê-los.
Os funcionários do lphan também
realizam os chamados planos de ação,
que são projetos específicos elaborados
pelos técnicos do instituto. Uma obra de
restauro, por exemplo, pode ser um plano de ação. O lphan monta o projeto e
uma empresa é contratada para realizar
a obra. Em nossa história, Carlos faria
a pesquisa e uma empresa contratada,
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por meio de um plano ação, montaria
a exposição, seguindo as especificações
do lphan. Todos os planos de ação são
enviados para os órgãos da administração central, e lá eles avaliam os pedidos
e distribuem o orçamento.
Nem sempre o orçamento possibilita que o lphan realize todos os projetos
necessários, e alguns projetos também
podem ser feitos por meio de parcerias
com outras instituições. A parceira mais
importante do lphan é a própria comu-
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nidade, pois se não for de interesse da
comunidade que um determinado bem
seja protegido, de nada adianta o lphan
realizar obras, inventários, publicações
ou exposições.
De que serve fazer a restauração de
um casarão histórico, se logo depois ele
for pixado, tiver partes suas roubadas e
danificadas? É por isso que o trabalho
de preservação deve ser conjunto, uma
parceria entre o lphan e a comunidade.
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Exercícios capítulo iv
Interpretando o texto
1. Qual foi o castigo dado aos meninos
por terem ido ao poço de madrugada
e causado um incêndio? O que Ana
achou do castigo?
2. Em sua opinião, por que Carlos teve de
revelar o segredo dos meninos e Levar
embora as peças por eles encontradas?
3. Explique por que uma pesquisa como
a que Carlos está fazendo é importante
para a preservação do patrimônio cultural de Alcântara.
4. Em sua comunidade, provavelmente,
existem artesãos, conte que tipo de artesanato eles produzem e quais são as
matérias-prima utilizadas.
5. Escolha um artesanato e, com base no
texto que Carlos escreveu sobre o tambor de crioula, faça o seu próprio texto.
Lembre-se de contar com detalhes todas as etapas da produção do artesanato escolhido. Imagine que esse texto é
para uma exposição, portanto deve ser
o mais detalhado possível.
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Meu glossário
Faça agora seu próprio glossário escrevendo a definição das palavras: “artesão”, “brincantes” e “matéria-prima”.
Trabalhando o quadro explicativo
1. Após a leitura do quadro explicativo,
responda qual a importância do lphan
para a preservação do patrimônio cultural do Brasil.
2. Quais são as formas utilizadas pelo
lphan para preservar o patrimônio?
Você acha que elas são eficientes?
3. Se você fosse um funcionário do lphan,
qual seria sua proposta para preservar
o patrimônio de sua comunidade?
Você faria entrevistas, exposições, utilizaria as leis de proteção, enfim, o que
você faria? Escreva sua proposta detalhadamente e explique por que você
acha que ela funcionaria.
4. Qual a importância da comunidade na
preservação patrimonial? Você acha
que é possível preservar um patrimônio sem que a comunidade participe?
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UNIDADE

3

CUIDADOS COM A NATUREZA

CAPÍTULO V
Um Plano para o Lixo
Estavam todos ansiosos para começarem a campanha contra o lixo, mas ainda
faltava tomar uma decisão, onde colocariam as lixeiras? Todos os meninos queriam dar uma opinião, Ana tentou liderar, mas quem disse que conseguiu, todos
falavam sem parar. André, um menino da sala de Ana, tomou a palavra e disse
que deveriam ter critérios para tornar essa decisão. Ana concordou com André,
José quis dar sua opinião também, já que não sabiam que critérios usariam, o
melhor seria pedir ajuda para a professora. E foi o que fizeram. A professora disse
aos meninos que deveriam pensar em lugares que muita gente frequentasse, um
bom jeito de descobrir quais locais estavam precisando de lixeiras era ver onde
tinha lixo espalhado pelo chão. Até que não era tão complicado assim.
Ao voltarem da escola, já detectaram um ponto para colocar a lixeira: o local
onde se esperava o transporte. Muita gente ficava por ali esperando carro de
linha ou o transporte escolar, havia também um bar bem na frente. No chão, espalhavam-se pacotes de biscoito, papel, embalagens de plástico e garrafas. André,
que havia assumido a liderança da campanha contra o lixo, foi logo dizendo que
aquele era um bom lugar. Todos concordaram, inclusive Ana. José estava achando esse tal de André muito metido, sempre querendo chamar a atenção. José cochichou no ouvido de Ana. — Achei que você é que ia comandar essa campanha,
mas, pelo jeito, você vai deixar esse menino fazer tudo, né? - Fica quieto, José, se
ele tá certo eu vou concordar, acho ele bem legal — respondeu Ana olhando com
admiração para André.
José não podia acreditar que Ana, que sempre queria liderar e decidir tudo,
deixaria que aquele André tomasse conta da campanha que tinha sido ideia dela!
Ana não dava a menor atenção para José, estava ao lado de André adorando as
sugestões que ele dava. Artur percebeu que o amigo estava emburrado.
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— O que você tem José?
— Eu num tenho nada, é sua prima que fica dando ouvidos pra esse André,
acho ele um chato. — Parece até que você está com ciúmes — disse Artur caço-ando do amigo. — Que ciúmes o quê, eu nem ligo pra isso. Dá licença que eu vou
pra casa ajudar meus pais. Tenho mais o que fazer do que ficar cuidando de lixo.
— Deixa de ser bobo, vamos terminar de escolher os lugares pra colocar as
lixeiras, antes que escureça.
— Vai você. Eu tô indo embora. Tchau. José saiu batendo os pés com força,
como se seu corpo pesas-se uma tonelada. Ele sempre ajudava Ana em todas as
suas maluquices e, agora, a menina parecia nem dar bola para sua opinião. Aquilo
não era justo! “Ingrata”, pensava José enquanto voltava para casa. O resto dos meninos continuou na busca pelo local ideal para colocar as outras duas lixeiras. Em
frente à igreja, foi outro ponto escolhido, além dos cultos religiosos, lá era o local
das reuniões da comunidade, sempre estava cheio de gente e, por conseqüência,
cheio de lixo. Na noite anterior, durante uma dessas reuniões, haviam servido
refrigerante a todos, por isso o chão estava cheio de copinhos plásticos.
Agora só faltava um último lugar, ficaram na dúvida se co-locavam a lixeira
próxima ao poço ou ao lado da casa de farinha. Por sorte não tiveram de escolher,
Ribamar disse que daria para comparar mais uma lixeira.
No dia seguinte, a campanha começou logo cedo. Os meninos se dividiram
em trios e foram de casa em casa explicando sobre o lixo e falando da instalação
das lixeiras. José já havia avisado Artur que não iria, disse que tinha de ir para
a roça com o pai, mas a verdade é que ele estava bravo com a Ana e não queria
ajudar a menina em nada. André foi, então, convidado a juntar-se a Ana e Artur.
E lá foram os três empenhados em mudar a situação do lixo na comunidade. Em
algumas casas, eram bem recebidos e os moradores escutavam-nos atentamente,
em outras, os moradores diziam que estavam ocupados e que tinham mais o que
fazer, mesmo assim os meninos insistiam, desistir não era parte do plano.
Quando chegaram à casa de dona Nena, ela ficou impressionada com o empenho das crianças. E como não poderia ser diferente falou um pouco do seu
passado. Às vezes Ana achava que bisavó vivia era no tempo da memória de tanta
saudade que sentia de um lugar que já não existia mais, uma Tapuitapera que o
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tempo levara. Ana pensava ao ouvir sua bisavó falar: “O tempo leva tudo mesmo.
Algumas vezes, para que a gente não sofra, o tempo leva até a memória da gente”.
— Sabem meus filhos — dizia a bisavó – lixo sempre existiu, mas antes era
só coisa da terra, e a gente devolvia pra terra. A terra achava isso natural e nos
agradecia, dando árvores de fruta e muito lugar pra roçar. Agora, esses negócios
de plástico que são feitos pelo homem, a natureza não quer não, e larga aí contaminando tudo e deixando tudo bem feio e sujo. Quem cria tem que saber o que
fazer com sua criação.
Bisavó Nena estava certa, se o homem havia criado o plástico, as latas, as garrafas, as embalagens para facilitar a vida, era dever do próprio homem resolver o
que fazer com tudo isso depois de usado. A natureza dava destino às suas coisas,
o homem que fizesse o mesmo com as dele. Parecia bastante lógico.
Terminada a primeira etapa da campanha, os meninos foram almoçar para ir
à escola. Artur e Ana aguardavam José, mas nada de ele chegar. Tia Inês ordenou
que os dois partissem imediatamente, já estavam prestes a perder o transporte. A
dupla saiu correndo em direção à parada. Quando chegaram à estrada, viram que
a van já estava saindo, Artur corria e gritava. Foi André que, de dentro do transporte, avistou Artur e pediu ao motorista que esperasse os dois atrasados. O motorista não era um homem de longos diálogos, também não gostava de qualquer
imprevisto em seu trajeto, mas parou no acostamento. Para surpresa dos primos,
José já estava lá dentro, sentado no último banco.
— Ficamos te esperando! Por sua causa quase perdemos a van! untava Ana.
José nem mesmo olhou-a no rosto, fingiu que não escutava, mas ela insistia,
estava enfurecida, afinal, se perdesse o transporte não iria participar da reunião
que haviam marcado para conversar sobre a instalação das lixeiras e também do
mutirão para limpar a comunidade, que eles estavam planejando.
— José você é um irresponsável! — prosseguia Ana com as acusações.
Artur apenas concordava com a prima fazendo sinal de positivo com a cabeça.
O motorista ordenou que aquela bagunça terminasse imediatamente, senão ninguém iria mais à escola. Ana sentou-se ao lado de André. José não pronunciou
uma única palavra. Artur foi sentar-se ao lado do amigo, em anos de amizade,
José nunca tinha feito nada desse tipo. Ei, José, ficamos mesmo te esperando.
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Não é esse o combinado? O que é que aconteceu? — Artur tentava obter alguma
explicação.
— Nada, não aconteceu nada. Apenas não deu pra ir. Fiquei até tarde na roça
com o meu pai e resolvi vir direto. A Ana sempre atrasa e eu num queria ficar
esperando. Tenho muita coisa pra fazer em casa, já não sou mais criança pra ficar
de brincadeirinha por aí. Acho melhor começarmos a vir separados mesmo, num
aguento mais a chata da sua prima.
Artur nunca havia visto José tão bravo e tão triste, mas aquela conversa estava
sem pé nem cabeça. José sempre foi o maior defensor de Ana, concordava com
tudo que ela dizia, já havia se metido em mil encrencas por causa dela e, agora,
de repente, ela havia se transformado em uma chata? Não dava para entender.
Era sempre Artur quem brigava com Ana e José sempre a defendia. Que estranho
tudo aquilo!
Quando chegaram da escola, as lixeiras já estavam instaladas. Na Associação
de Moradores, havia sido feito um acordo: a cada semana uma família diferente
ficaria responsável por esvaziar as lixeiras. Ana vibrava, abraçava Artur e André
de felicidade. José já estava longe, fora o primeiro a descer do transporte. Saiu
com passos apressados. Artur deixou Ana e André comentando sobre a lixeira e
correu atrás de José, tentou puxar assunto, mas o amigo estava monossilábico.
Tinha o andar triste.
Ribamar e Inês quase não se lembravam mais do castigo, estavam muito orgulhosos do trabalho que os meninos estavam fazendo. Só envolvendo a todos da
comunidade é que iriam resolver o problema.
No dia seguinte, a comunidade de Tapuitapera amanheceu com os jovens todos na rua recolhendo o lixo que estava espalhado. Desde garrafas plásticas até
as bitucas de cigarro. Era impossível negar a diferença que aquela ação fazia. A
comunidade ficava um pouco mais bonita a cada lixo recolhido. Não parecia que
o lixo era tanto, mas, aos poucos, os meninos encheram mais de trinta sacos! Os
adultos que passavam, mal podiam acreditar que tudo aquilo estava antes espalhado! Alguns aderiam à causa e começavam a recolher também. Tapuitapera
havia ganhado uma nova cara: estava limpa! Só José re-solvera não ajudar.
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Naquele mesmo dia, à tarde, vieram estudantes de biologia da Universidade
Federal do Maranhão. Carlos é quem os havia informado do problema do poço.
Eles ficaram impressionados com a limpeza da comunidade, não havia uma bituca de cigarro no chão. Ribamar foi recebê-los, explicou que os meninos é que haviam organizado essa campanha, e que todos da comunidade estavam aderindo.
Os estudantes estavam acompanhados de um professor e foram fazendo visitas de casa em casa para ver, principalmente, onde o esgoto estava sendo jogado.
Com a amostra de água que Ana havia coletado em sua garrafinha, eles puderam
constatar o que todos já sabiam: o problema era realmente a água contaminada.
O que eles perceberam é que mesmo com a água encanada, muito da água suja
não ia embora pelo cano, era jogada em um corregozinho que passava por trás
das casas, e a água suja ia contaminando todo o solo, ou seja, tudo o que se plantasse ali poderia ser contaminado.
De noite, já com a presença dos meninos, os estudantes da universidade explicaram a todos o que estava acontecendo, e disseram que, para recuperar o
poço, era preciso parar de contaminar sua nascente e que também era importante
cuidar do córrego que passava atrás das casas, ele não podia virar esgoto, do contrário continuaria contaminando o solo. Um córrego cuidado era sinal de vida,
servia para irrigar as plantas e as roças, mas um córrego transformado em esgoto
só trazia doenças. Os estudantes contaram que várias espécies de animais estavam desaparecendo por conta da poluição, um exemplo dado foi o do sarnambi,
que quase já não se encontrava mais. Eles alertaram que, se aquilo continuasse,
em pouco tempo não teriam mais peixe, caranguejo e camarão para pescar. Dona
Dalma bem que tinha avisado que aquela falta de respeito com a natureza estava
aborrecendo os encantados!
Os futuros biólogos explicaram também que o lixo orgânico poderia ser utilizado como adubo nas plantações. Todos prestavam muita atenção, parecia que
Tapuitapera estava disposta a mudar seus hábitos.
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Patrimônio e Meio Ambiente
Carlos está em Tapuitapera para realizar urna pesquisa sobre a produção
nas comunidades quilombolas. Não são
poucas as atividades que se realizam em
todo o território de Alcântara, existe
uma grande variedade de coisas que se
produzem: cerâmica, tijolo, telha, bolsas, mençaba, rede, cofo, farinha, azeite
de mamona, peneira, barcos, Licores e
muito mais. A produção de tantas coisas só é possível, porque Alcântara conta
com manguezais, mata de galeria, floresta secundária mista, campos inundáveis
ou naturais, praias e dunas e, enfim, vasas e apicuns, que oferecem matéria-prima e terreno fértil para as plantações.
Vejamos, brevemente, cada uma dessas
características geográficas.
Mangues são encontrados em ambientes salinos e acompanham os cursos
d’água. Apresentam grande poder de regeneração e, por serem área de procriação de inúmeras espécies, são considerados um patrimônio natural. Apesar de
existirem em toda a região de Alcântara,
sofrem intensa degradação, devida à poluição das águas.
Mata de galeria é aquela que protege
os mananciais dos rios. É
nessa vegetação que
encontramos o
maior número
de palmeiras,
tais como juçarais, buritizais, janaúbas e
tucuns. Portanto, sua preser-
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vação é fundamental para as atividades
que derivam dessas palmeiras.
A floresta secundária mista representa área anteriormente ocupada por floresta tropical. É a área que vem sofrendo
o maior processo de degradação, quer
pela retirada de madeiras, quer pela instalação de roças. Encontra-se o babaçu
com facilidade nesse ecossistema. Também se sobressai a presença da capoeira,
em decorrência das derrubadas já mencionadas.
A vegetação predominante nos campos inundáveis é de gramíneas, que se
mantêm por meio das cheias dos rios.
As vasas são depósitos de partículas
minerais e orgânicas, que se formam em
áreas calmas próximas à desembocadura
dos rios, assim como em áreas próximas
aos manguezais. Em Alcântara, os bancos de vasas mais representativos localizam-se nas desembocaduras dos rios
ltapetininga e Salgado. São áreas ideais
para fixação de crustáceos e moluscos.
É comum ainda que, em região de vasas, formem-se apicuns, bancos de areia
de origem marinha e continentais. Por
conta desses sedimentos, nos apicuns
fixam-se arbustos de pequeno porte e
gramíneas. Grande parte da vegetação
de Alcântara deve-se à riqueza de sua
bacia hidrográfica, que conta com os
rios Salgado, Raimundo Sú, Periaçu e
Peptal, este último, o mais importante.
Predominam também igarapés de água
doce e salgada, a maioria navegável, que
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deságuam nas baias de São Marcos e de
Cumã.
Ainda que a fauna de Alcântara conte
com grande diversidade de espécies, sobretudo no que se refere à fauna marítima,
o que se verifica no município é uma exploração desordenada dos recursos naturais: a caça, por exemplo, continua sendo
executada de forma predatória, gerando
diminuição de espécies nativas; também
o mangue vem perdendo espaço, com sua
cobertura vegetal sendo substituída por
terrenos agricultáveis; e, ainda, a retirada
de árvores do mangue para serem utilizadas como carvão e lenha tem acarretado
uma sensível redução na população de
caranguejos.
Como vimos, Alcântara possui uma
riqueza natural enorme, e graças a ela é
possível obter a matéria necessária para
produzir alimentos e objetos importantes
para cultura e identidade locais. A destruição da natureza prejudicaria muito a

livro 2.indd 73

continuidade das tradições de Alcântara.
Sem madeira não se pode fazer parelhas
de tambor de crioula ou obter um mastro
para as festas, sem frutas não se faz licor,
sem coco não se faz doce de espécie, sem
as palmeiras de juçara não se faz vinho,
sem as palmeiras de babaçu não se faz
doce, sem as palmeiras de buriti não se
fazem as bolsas de Santa Maria, e poderíamos dar muitos outros exemplos. Preservar a natureza e todos os seus recursos é
também uma forma de preservar a cultura
e o patrimônio.
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CAPÍTULO VI
Histórias sob a Terra
A chegada de Carlos marcou a manhã seguinte. Dessa vez, o pesquisador não estava
mais tão perdido, ao chegar foi direto à casa de Ribamar. Ana avistou-o de longe e saiu
correndo em sua direção. Ele não vinha sozinho, estava acompanhado do tal arqueólogo,
que, para a surpresa de Ana, não era um homem como ela imaginava, mas sim uma mulher bonita com um sorriso simpático.
— Oi, Carlos! Vocês vão ficar aqui em casa?
— Eu vou, mas a Júlia vai ficar acampada, ela gosta assim.
— Acampada em uma barraca? Mas por quê? — interrogava Ana.
— Eu prefiro, assim fico sossegada, posso ler até tarde sem incomodar os outros —
respondeu Júlia.
Júlia também trabalhava no Iphan, era técnica assim como Carlos. Ana estava deslumbrada com a tal arqueóloga, na sua imaginação arqueólogos deviam ser pessoas estranhas
que viviam cheias de terra, mas Júlia era linda e tinha o maior sorriso que ela já tinha
visto. Artur, vendo o movimento, foi logo cumprimentar Carlos. Assim como Ana, se
espantou com a beleza da arqueóloga e se colocou à disposição para qualquer coisa que
eles precisassem.
O que os dois mais precisavam naquele momento era de um bom copo de água fresca
para matar o calor. Ao menos dessa vez Carlos estava de bermuda, sandálias e camisa de
manga curta. Júlia parecia mais habituada ao calor, quase não demonstrava cansaço.
— Nossa, meninos, como Tapuitapera mudou, tá tão limpinha! — exclamou Carlos
surpreso ao ver que não havia uma sujeirinha no chão.
Ana e Artur trataram de interar Carlos das novidades, e só nessa conversa foi pelo menos uma hora. Júlia e Carlos estavam sentados na cozinha, quando tio Ribamar e tia Inês
chegaram, o pesquisador apresentou a colega e disse que ela iria examinar os vestígios
encontrados ao lado do poço.
— Pois é, boa parte do que o Carlos me levou são pedaços de porcelana portuguesa do
século XVII, e os ossos são de animais. Gostaria de ver o que mais posso encontrar por
lá — explicava a arqueóloga.
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— Claro, a senhora pode ir até lá, Artur e Ana vão mostrar o caminho. Só não percam a hora do almoço, crianças.
Lá foram os quatro em direção ao poço. Júlia levava consigo uma mochila e sua
barraca de acampar. Será que dormiria por lá? Carlos já conhecia o caminho e se preparava para enfrentar seus medos de lama e insetos, temendo as picadas de bicho, se
enchia de repelente. Artur avisou que como tinha chovido na noite anterior era mais
fácil caminhar descalço porque os chinelos ficavam grudando no barro. Júlia tirou o
sapato na hora, ela gostava da sensação da terra nos pés; Carlos preferiu continuar atolando na lama e jogando barro na própria batata da perna a cada passo.
No poço, Júlia começou a examinar tudo ao redor. Ana e Artur mostraram onde
haviam cavado; por causa de chuva, o buraco já estava novamente coberto. Júlia disse
que gostaria de obter mais informações a respeito da história do terreno antes de começar a escavar. Os meninos não tiveram dúvidas, a melhor pessoa para ajudá-la era a
bisavó Nena; ela sabia tudo que tinha acontecido e adorava contar histórias. Antes de
partirem, a arqueóloga pediu ajuda a Carlos, ela iria montar sua barraca ali mesmo.
Ana e Artur foram ajudar. Os meninos estavam impressionados com a coragem da pesquisadora. Ana advertiu-a sobre a Mãe d’Água que cuidava do poço, mas Júlia alegou
que era amiga das visagens e dos encantados e que se sentia mais segura perto deles do
que de algumas pessoas.
Após armarem a barraca, foram para a casa da bisavó Nena. Dona Nena estava,
como sempre, sentada em sua cadeirinha em frente à casa. E também como de costume, dona Ângela estava na cozinha preparando o almoço e algum quitute. Sempre
algum bisneto passava por lá faminto, e as duas adoravam ter um bolo para oferecer.
— Meus dois bisnetos queridos. Que surpresa boa! — exclamava bisavó Nena abrindo um largo sorriso. —Já vou pedir pra dona Ângela trazer um pedacinho de bolo e
passar um cafezinho.
— Ângela, traga um bolo e café pros meninos e pros dois convidados deles — gritava a senhora.
— E esses quem são? —perguntou intrigada com a presença daqueles forasteiros.
Ana apresentou-os à bisavó e contou toda a história. Dona Nena costumava
ser de conversa comprida, mas ela não gostava de pesquisadores, achava que eles
vinham, enchiam os mais velhos de pergunta e depois iam embora sem que nunca
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mais se soubesse para que tinha servido responder tanta pergunta. Porém, quando Ana explicou que Carlos havia ajudado a resolver o mistério do poço e que ele
também havia ido à universidade pedir ajuda aos biólogos para resolver a questão
do esgoto, ela se mostrou muito solícita em ajudar no que fosse preciso.
Com um pedaço de bolo na mão e um cafezinho na outra, Júlia deu início às
perguntas sobre o terreno que rodeava o poço. Os outros três apenas escutavam a
prosa enquanto saboreavam o segundo café da manhã do dia.
— Dona Nena, como eu estou tentando descobrir como e quando os vestígios
encontrados pelos seus bisnetos foram parar ao lado do poço, eu gostaria que a
senhora me contasse o que sabe da ocupação daquele terreno.
— Minha filha, você deve ter visto que aquele poço é muito antigo, foi feito de
pedra cantaria, como as ruínas lá da sede de Alcântara, é coisa antiga, bem mais
antiga do que a gente. Meu tataravô já pegava água nesse poço. Sem água não se
construía um lugar. Essa era a regra. Antes de erguer uma casa era preciso encontrar um poço, afinal, quem vive sem água pra beber? E tinha gente especializada
nisso, em achar água no chão. Aqui não foi diferente, quando os padres vieram pra
essa região, antes deles se instalarem e trazerem os negros pra trabalhar nas olarias, tiveram que fazer esse poço. A verdade é que eu nunca soube se o poço ficava
dentro da casa dos padres ou se era assim como hoje, no meio do mato. Na época,
se usava muito botar o poço no pátio interno, não acho que era o caso por aqui. O
que eu sei é que depois que os padres foram embora e deixaram essas terras pros
negros, o que ficou desse tempo foi a devoção pra São Sebastião e poço d’água,
por que o resto a terra engoliu. É desse poço e dessa água que nasceu tudo isso,
por isso é que ele é tão protegido pelos encantados, eu acredito que essas águas
são milagrosas, porque não é água que vem dum cano cheia de produto, é água
que nasce da terra.
— Talvez ali realmente tenha sido um pátio interno, talvez por isso a gente
tenha encontrado os vestígios das louças. O que a senhora acha, dona Nena? —
prosseguia Júlia com a conversa.
— Pode ser, minha filha, mas eu já disse, a terra enterrou esse passado, pra que
remexer isso?! Nunca se sabe o que se pode encontrar e se está guardado é melhor
que continue — retrucou dona Nena, tentando encerrar a conversa.
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— Mas, dona Nena, não seria melhor conhecer o passado, entender como tudo
isso aqui começou, a história desse lugar? — insistia Júlia, enquanto Ana a olhava
com olhos arregalados, afinal ninguém contestava nunca sua bisavó.
— Que passado? De negro apanhando? É esse o passado que você quer desenterrar?
Júlia ficou sem jeito com a resposta e entendeu que remexer nesse poço não era
apenas cavar na terra, mas trazer de volta um passado que ainda doía para os velhos.
Não seria tão fácil assim, mas Júlia não estava pronta para desistir. Foi então que fez
a seguinte proposta:
— Dona Nena, vamos marcar uma reunião com todos da comunidade, assim eu
posso explicar qual será meu trabalho aqui, se eu convencer a senhora começaremos
as escavações, se não juro que vou embora.
A senhora concordou e prometeu que se achasse os argumentos da arqueóloga
pertinentes, daria seu consentimento sem discutir. Informaram Ribamar a respeito
da conversa e a forasteira foi logo avisando aos demais da reunião que aconteceria
no dia seguinte.
Na escola, Ana não parava de contar da tal arqueóloga para todos, Júlia havia se
tornado, para a menina, uma verdadeira heroína, e ela dizia a todos que, quando
crescesse, seria arqueóloga também. Durante o intervalo, André ouvia atento os relatos de Ana. José, por sua vez, procurava ficar o mais distante possível da menina, e
Artur ficava dividido em participar da conversa com a prima ou ficar perto de José.
Ana contou que Júlia estava acampada próxima ao poço e que ela havia combinado
de ir lá para ver a barraca por dentro. André perguntou se poderia ir junto, Ana
concordou na hora, seria bom ter companhia, já que Artur ia jogar bola.
Na volta para Tapuitapera, Ana sentou-se ao lado de José, ela já estava cansada
do descaso do amigo.
— O que eu fiz pra você? — perguntou brava.
— Nada, só cansei de você e das suas criancices — respondeu José fingindo que
olhava a paisagem na janela.
— Quê? — indagou Ana mais brava ainda. — Você é que está sendo idiota!
— Se eu sou idiota, por que você veio sentar aqui? — falou o amigo com um sorrisinho de canto de boca.
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O que José não esperava é que, em vez de Ana pensar numa resposta, ela fosse
partir pra cima dele. A menina voou no amigo e começou a enchê-lo de tapas e
puxões de cabelo. José não reagia, não acreditava no que estava acontecendo. Ana
estava mesmo brava. Artur pulou para o banco dos dois e segurou a prima pelos
braços, mas Ana se contorcia. O motorista na hora parou o veículo e, como já estavam próximos de Tapuitapera, ordenou que os dois descessem imediatamente.
Ele não queria saber de bagunça.
Ana saiu correndo na frente com o rosto vermelho de raiva. José correu atrás
dela temendo que tudo acabasse num atropelamento. Agarrou-a pelo braço e ordenou que ela parasse de correr feito uma maluca.
— Pensei que você fosse meu amigo! Mas já que não é me larga! — gritava Ana.
— Eu era, mas você fez questão de estragar tudo. Agora só quer saber desse tal
de André.
Foi só então que Ana entendeu o que estava acontecendo. José estava enciumado com o novo amigo dela, era só isso.
— Mas eu gosto bem mais de você do que dele, ele é legal, mas você é meu melhor amigo — disse Ana já mais calma.
Aquelas palavras foram a glória para José. Ele ainda não sabia ao certo o que
sentia pela amiga, mas já sabia que ela era importante demais para ele, e que o
melhor seria acabar de uma vez com aquela guerra. E, assim, depois de tapas e
puxões de cabelos, Ana e José fizeram as pazes e acabaram dando gargalhadas
daquela cena toda. Artur ficou esperando os dois chegaram e nem acreditou no
que viu, mas ficou aliviado, já estava cansando de ficar no meio da batalha. O trio
estava reunido novamente.
Mais tarde, Ana e André foram conhecer a barraca de Júlia. A menina ficou
deslumbrada, existia um mundinho dentro daquelas paredes de nylon. Julia tinha
tudo ali: os instrumentos para escavação, um fogareiro, a mochila, uma lanterna,
livros. André já não gostou muito daquilo, achou apertado demais, mal dava para
respirar. Percebendo o encantamento de Ana, Júlia resolveu convidar a menina
para dormir com ela na barraca.
Depois de se despedir de André, Ana foi pedir aos tios para passar a noite
acampada. Artur achou graça naquilo, ele não tinha o menor interesse em dormir
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no meio do mato. Para que isso, se ela tinha uma cama gostosa? Mas cada um gosta de uma coisa. Os tios, ao verem o entusiasmo de Ana, concordaram. Ela pegou
um lençol e foi correndo encontrar Júlia. Levou consigo seu diário para escrever a
aventura na barraca, enquanto a arqueóloga lia um livro.
Ana entrou na barraca e nem mesmo abriu seu diário, ficou deitada ali apenas
observando o teto, Júlia lia seu livro. A menina se sentia como uma lagarta em
seu casulo, dentro daquele nylon parecia que havia se recolhido do mundo. Júlia
terminava mais um capítulo de seu livro, enquanto Ana deixava a imaginação ir
longe. Aos poucos, a menina foi fechando os olhos e deixando o sono chegar.
— Vou desligar a lanterna — avisou Júlia para que a menina não se assustasse
com a escuridão.
— Pode desligar — respondeu Ana já quase adormecida. Para surpresa das
duas, mesmo com a lanterna desligada, a barraca continuou clara. A luz não vinha
de dentro. Júlia e Ana se entreolharam sem dizer uma só palavra, a menina estava
aterrorizada. Que luz era aquela? A arqueóloga abriu a zíper da barraca bem devagarzinho, sem fazer baralho algum, Ana tentou segurá-la pelo braço, não queria
que Júlia saísse e a deixasse sozinha. Aquela luz parecia igual à da noite do incêndio. Quando a zíper se abriu, a luz ficou ainda mais forte, cegava a vista de quem
olhasse. Júlia saiu da barraca e gritou:
— Quem está aí?
— Quem é você?
— respondeu uma voz por detrás da luz. — Como assim quem sou eu?! – retrucou a arqueóloga. — Eu perguntei primeiro.
— Eu sou Mário, vim buscar água. Então a luz se apagou, e o que tinha atrás
dela era um homem magro, com uns 60 anos de idade, carregando uma bilha
numa mão e uma grande e potente lanterna na outra. Ana esticou a cabeça para
fora da barraca para ver o que estava acontecendo e se surpreendeu ao ver seu
Mário plantado ali fora.
— Seu Mário? — indagou a menina. — O que senhor tá fazendo aqui? Buscando água?
— Eh-heim, tem dias que o sono não chega, então, saio pra caminhar e, às vezes, venho buscar água no meio da noite. É mais fresco.
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— Então, era o senhor na noite do incêndio? — perguntou Ana sem entender
nada.
— Então, era você? — seu Mário devolveu a pergunta.
— Era — respondeu Ana um pouco envergonhada.
— Eu levei um susto naquele dia — disse seu Mário.
Ana caiu na risada, o grande mistério da luz do poço, na verdade, resumia-se
a seu Mário numa noite de insônia. Júlia não estava entendendo nada. A menina,
então, contou tudo, e as duas ficaram rindo na barraca até caírem no sono. Ana
aceitou a presença de seu Mário como a explicação da luz repentina daquele dia,
mas quem saberia se seu Mário não tinha também se assustando com a mesma luz
que os meninos viram? O melhor era dar o caso por solucionado.
No dia seguinte, acordaram cedo, com o calor que fazia lá dentro. Parecia que
a barraca havia se transformado numa estufa. Ana acordou toda suada. As duas
levantaram e foram para casa de Inês e Ribamar tomar o café da manhã. Ana estava louca para contar a Artur o desfecho do mistério da noite do incêndio. Júlia
ia se preparar para reunião com a comunidade, que aconteceria no final da tarde.
Artur também riu muito da história de seu Mário. Depois, na escola, os dois
contaram a José e passaram a tarde dando boas gargalhadas. Chegando a Tapuitapera após a aula, viram o movimento, todos se dirigiam para igreja: era sinal de
que a reunião já ia começar.
O trio nem passou em casa, foram os três direto para a igreja, queriam sentar
bem na frente. Júlia já estava lá, com as peças que os meninos haviam desenterrado nas mãos.
Ela explicou um pouco sobre sua profissão e disse que o que seria feito ali era
apenas uma pequena escavação, num metro quadrado, para verificar se era o caso
de fazer uma escavação maior. Dona Nena ergueu a mão e perguntou por qual
razão aquilo deveria ser feito. Júlia respondeu que aquelas peças eram vestígios
de um tempo passado e que elas possuíam uma história para contar, a história
dos que usaram aquela porcelana. Elas poderiam ajudar a entender como era a
vida naquela época. Além disso, não representavam apenas vestígios da história
de Tapuitapera, e sim da história do Brasil e de sua colonização, especialmente de
como era a presença das ordens religiosas por ali. Dona Nena não queria ceder,
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mas percebeu que o que Júlia queria era o mesmo que ela, que a história daquela
comunidade não morresse conforme os mais velhos fossem morrendo. A sábia
senhora queria que seus bisnetos conhecessem a história de Tapuitapera que era
também a deles. Hoje, as coisas eram como eram, porque ali existira uma ordem
religiosa que trazia escravos para trabalhar. Se hoje se reivindicava o direito à
terra por eles serem uma comunidade quilombola, era em função dessa história.
Terminada a reunião, Dona Nena foi ter uma palavra com Júlia. Disse a ela
que fizesse o seu trabalho e que a ajudaria, não cavando a terra, mas contando
suas histórias. E assim ficou resolvido, Júlia começaria seu trabalho o mais rápido
possível. O trio mal podia esperar para ajudar e ver o que eles encontrariam. No
dia seguinte, Carlos e Júlia retornaram a São Luís, por mais que todos quisessem
que os trabalhos começassem imediatamente, era preciso fazer um relatório dessa
primeira visita para, então, solicitar um estudo mais detalhado. Os planos de Julia
eram que, em no máximo um mês, ela estivesse de volta.
Carlos provavelmente não retornaria tão cedo, afinal sua pesquisa já estava
encerrada, era provável que eles só se reencontrassem na exposição, que seria
montada no final do ano. Antes de partir, o pesquisador foi conversar com Ana,
para obter o máximo de informações possíveis a respeito da história da família de
seu pai, no próximo mês ele iria a São João de Côrtes para fazer uma pesquisa sobre o modo de fazer embarcações. Ana explicou que, pelo fato de seu ascendente
não ser um filho legalmente reconhecido, ele não tinha o sobrenome “Oliveira”.
Portanto, Carlos deveria procurar pela família “dos Anjos”, sobrenome dos negros que o adotaram. Ficou então tudo combinado, na exposição Carlos contaria
à menina o que havia descoberto. Até dezembro, ainda havia muita coisa para
acontecer: as escavações e a possível ida de Ana a São Paulo.
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O traabalho do Arqueólogo
O primeiro passo do arqueólogo é delimitar sua área de estudo. Num país tão
grande como o nosso, e com tantas paisagens e ocupações diferentes, essa não
é uma tarefa simples. Como no Brasil
existem vários tipos de solo, é importante saber onde será realizado o trabalho,
pois cada solo exige uma técnica e instrumentos próprios.
Definido o local de pesquisa, é igualmente necessário saber o que se procura
e qual o tema da pesquisa. No caso da
pesquisa da personagem Júlia, tratava-se de um estudo sobre a ocupação de
um local, aproximadamente, no século
XVIII.
O local onde são encontrados os vestígios são os sítios arqueológicos. Eles
podem ser muito variados, dependendo
de qual pesquisa esta sendo realizada.
Existem sítios arqueológicos enormes e
outros bem pequenos, eles podem ate
estar debaixo d’agua como já vimos.
O que se encontra num sitio arqueológico também varia muito, pode se tratar, por exemplo de um antigo cemitério,
onde serão encontrados ossos e restos de
Lapides, ou de uma casa, onde podemos
encontrar cerâmicas, ruinas de moveis e
outras partes de objetos.
Tudo que for encontrado deve ser
analisado pelo arqueólogo. E importante
saber, por exempla, se os objetos resgatados foram enterrados pela ação tempo
ou colocados propositalmente naquele
local. Ou então, quando são descobertas
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pedras trabalhadas pelo homem, é preciso determinar se aquela pedra se quebrou sozinha e ganhou aquele formato,
ou se ela foi realmente esculpida por alguém. Eis porque o arqueólogo é como
um detetive: ele levanta hipóteses sobre
as pecas e deve relaciona-las com o local
onde foram encontradas, da mesma forma deve também estabelecer se ha conexão das pecas umas com as outras, com
o objetivo de responder suas perguntas.
Quando o arqueólogo começa o trabalho de escavação, ele imagina a terra
como um grande bolo com Arias camadas. Cada uma dessas camadas representa um período, ou seja, o que for
encontrado mais próximo a superfície é
mais recente, e o que estiver enterrado
em local mais profundo é mais antigo. A
observação dessas camadas, chamada de
“estratigrafia”, indica uma cronologia da
ocupação do Lugar.
Assim os arqueólogos tem, embaixo
da terra, uma verdadeira linha do tempo, porém para que essa linha do tempo se aproxime ao maxim° do que realmente aconteceu é importante escolher
um local para escavação que tenha sofrido menos interferência. As vezes, os
próprios habitantes fizeram escavações,
por exemplo, para enterrar os mortos
ou para criar valas de depósito de lixo.
O arqueólogo deve considerar todas as
possibilidades para cometer o mínimo
possível de enganos.
O momento da escavação é muito
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importante, pois uma vez que o local foi
explorado, não há mais como deixá-lo
tal qual era antes da pesquisa. Só é possível escavar uma vez.
Ao Longo da escavação, tudo deve ser
documentado e fotografado para que se
consiga o máximo de informação possível. O próprio local onde um objeto
é encontrado já da muita informação
sobre ele. Como já dissemos, a camada
em que ele estava enterrado pode dizer a
que período pertenceu. Portanto, os registros são todos eles, essenciais.
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Existem dois tipos de escavações e
muitas vezes elas são, ambas, realizadas
num mesmo sitio arqueológico: a escavação vertical procura entender as varies
formas de ocupação que o local teve ao
Longo do tempo, então é cavado um buraco pequeno, porem bem fundo, para
que se possa analisar o maior número
de camadas possíveis; a escavação horizontal tem o objetivo de considerar a
ocupação de um determinado grupo em
certo período. Desse modo, é feita uma
escavação em uma área bem grande, mas
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esta não precisa ser muito funda, já que
os arqueólogos querem é compreender
o modo de vide de um grupo levando
em conta apenas um período especifico, e não toda a história da ocupação
do Lugar.
É Preciso dizer que nem todo o sítio arqueológico escavado, uma parte é
preservada para que, no futuro, novos
pesquisadores possam também realizar
seus estudos. Talvez os pesquisadores do
futuro tenham ferramentas mais modernas para realizar as escavações e também
disponham de outra forma de analisar o
que este abaixo do solo. Ou seja, manter
parte do patrimônio arqueológico enterrado é também uma forma de preservar
o patrimônio nacional.
Em grande parte do Moral brasileiro, inclusive em Alcântara, existe um
tipo peculiar de sítio arqueológico, denominado “sambaqui”. O nome vem do
tupi: samba = marisco e ki = amontoados. Acredita-se que nesses sítios habitavam grupos indígenas que viviam do
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mar, pescando em canoas e coletando
mariscos. Esses grupos permaneceram
no litoral por aproximadamente 5 mil
anos.
Identifica-se um sítio sambaqui pelo
hábito desses grupos de juntar os restos
de comida, como as cascas dos mariscos, formando verdadeiros monumentos de conchas. Também se encontra
nos sítios sambaquis, restos de fogueiras, de canoas, pontas de flechas e mesmo esqueletos humanos.
Já foram descobertos sambaquis de
mais de dez metros de altura Os pesquisadores creem que a altura da pilha
seria um indicativo de prestígio de determinado grupo. Assim, quanto maior
o acúmulo de restos e conchas, maior o
prestígio e, provavelmente, maior o número de indivíduos no agrupamento.
O estudo dos sambaquis, certamente, é
fundamental para entendermos a ocupação do Brasil antes da chegada dos
europeus, no entanto, também é certo
que essa analise levanta muitas questões ainda sem resposta.
O arqueólogo trabalha para além do
limite das fontes impressas, seu objeto
de estudo é a historia não registrada,
não documentada. Sem o arqueólogo,
as informações sobre o nosso passado
seriam ainda mais escassas. Por esse
motivo, a função do arqueólogo é tão
importante.
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Exercícios capítulo vi
Interpretando o texto
1. Explique por que esse capítulo se chama “História sob a terra”, o que isso
quer dizer?
2. Por que Ana imaginava que um arqueólogo andasse cheio de terra? Você
já imaginou como seria um arqueólogo? Faça um desenho em que apareça
um arqueólogo trabalhando.
3. Por quais razões dona Nena foi inicialmente contra a escavação de Júlia
ao redor do poço? Você concorda com
Nena?
4. Quais foram os argumentos usados
por Júlia na conversa com dona Nena
e na reunião com os moradores para
convencê-los de que era importante
escavar ao redor do poço?
5. Como Ana e José fizeram as pazes?
Você já brigou com um amigo? Escreva uma pequena redação contando
como foi. 6.Afinat, qual era o mistério
da luz do poço? Ele foi totalmente esctarecido?

2. Reconte passo a passo como o arqueólogo realiza seu trabalho. Com sua
resposta em mãos, sente em grupos
e façam um esquema do trabalho do
arqueólogo, demonstrando todas as
etapas.
3. Explique por que um arqueólogo pode
ser comparado a um detetive.
4. O quadro explicativo diz que um arqueólogo enxerga a terra como um
bolo cheio de camadas, o que significam essas camadas para a arqueologia.
5. Quais as diferenças entre escavação
vertical e escavação horizontal? Para
que cada uma dela é utilizada?
6. Exptique o que você entende dos sítios sambaquis, em seguida faça um
desenho de como você imagina que
eles sejam.
7. Agora você é o arqueólogo! Em grupos, busquem diferentes tipos de solo
e tentem reproduziras várias camadas.
Pensando na história da comunidade
de vocês, o que acreditam que encontrariam em cada uma das camadas?

Meu glossário
Pensando na arqueologia, escreva o
significado da palavra: “escavação”.
Trabalhando o quadro explicativo
1. Como um arqueótogo faz para delimitar sua área de trabalho? Quais são
seus critérios?
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UNIDADE

4

TUDO É PATRIMÔNIO

CAPÍTULO VII
Notícias de longe
Júlia retornou a Tapuitapera no meio de abril, a arqueóloga andou meio doente
e também achou melhor esperar a temporada de chuva passar para iniciar o trabalho. Foi quase um mês de muito trabalho. Em um metro quadrado de escavações,
encontraram muitos cacos de louças portuguesas e muitos ossos de animais. A
conclusão a que Júlia chegou é que ali deveria ser um lugar onde despejavam os
restos de alimento e as porcelanas quebradas, pois havia muita coisa em um pequeno espaço.
Cada peça era cuidadosamente retirada, fotografada e catalogada. Júlia sempre
verificava em que camada do solo a peça havia sido encontrada. Em geral, quanto
mais fundo, mais antigo. As peças eram sempre mostradas à comunidade, e cada
objeto era capaz de trazer à tona muitas histórias e hipóteses dos tempos em que
aquelas terras eram ocupadas pela ordem religiosa. Dona Nena, quando olhou
uma porcelana branca com friso azul, tipicamente portuguesa, recordou que sua
avó lhe contava dessas louças, dizia que eram feitas em Portugal e vinham de navio
até o Brasil.
Foi um mês em que Tapuitapera se transformou numa verdadeira escola de
arqueologia, todos participavam com suas hipóteses e lembranças de história contadas por avós e bisavós, o local era um verdadeiro sítio arqueológico. Todos ajudavam a reconstituir a vida dos primeiros anos de Tapuitapera. Ana, José, Artur e
agora André acordavam todos os dias cedinho para ir ajudar Júlia, a comunidade
estava muito envolvida: as memórias pareciam que se desenterravam junto com
cada objeto encontrado. Escavando ao redor do poço, Júlia encontrou resquícios
do que seriam as fundações da casa da ordem religiosa. Se estivesse correta, provavelmente aquele poço estaria mesmo em um pátio interno ou em algum tipo
de claustro. Então, era ali, muito provavelmente, que havia começado a ocupação
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daquele território. Era possível que as primeiras casas também houvessem sido
construídas por ali, hoje quase ninguém morava nas proximidades do poço. A
mudança deve ter ocorrido em função da estrada que atraiu as pessoas, principalmente por conta de pequenos comércios como borracharia, mecânica e alguns
bares e mercearias de beira de estrada.
Era começo do mês de junho quando os trabalhos de escavação se encerraram.
Para marcar a data, e também celebrar o começo do São João, foi feita uma grande
festa na comunidade. Júlia tinha os olhos cheios de lágrimas, aquele trabalho fora
realmente especial, quem sabe a partir de seu relatório ela não conseguia transformar a experiência numa publicação que ficasse de recordação e como um registro
para futuras pesquisas?
Mesmo com o início das festas juninas, Ana andava calada pelos cantos. Os
meninos sabiam o que era, ela estava aguardando a ligação da mãe para saber se
iria para São Paulo. Já fazia um ano que não via a mãe. Um ano às vezes parece
um tempo bobo, que passa tão rápido que é como se fossem só alguns dias. Mas
quando se tem 12 anos, um ano é tempo de muitas mudanças. Ana saíra de São
Paulo uma criança, agora já devia ter crescido uns 10 centímetros, os cachos dos
cabelos pareciam mais soltos e ela começava a ganhar uma cintura. Será que sua
mãe a reconheceria? Ela não parava de pensar nisso.
Foi numa sexta-feira, na volta da escola, enquanto apostavam uma corrida para
ver quem chegava primeiro até a pracinha, que o orelhão começou a tocar, em
geral seu Afonso, que mora colado ao aparelho, é quem atendia e distribuía os recado. Dessa vez, Ana não só ganhou a corrida como passou a pracinha e correu o
mais rápido que pôde para atender a ligação. Seus pensamentos estavam corretos,
era sua mãe e as notícias eram boas demais! Artur e José aguardavam inquietos
pelas novidades. Um mês sem Ana! Não tinha como não questionar, será que Ana
voltaria? Ela desligou o telefone e veio em direção aos meninos saltitante.
— Minha mãe já comprou minha passagem. Dia 25 de junho vou para São Paulo, fico lá até o final de julho! Estou tão feliz! Nem acredito! A única coisa chata é
a viagem! Três dias! Mamãe já conversou com titia Lúcia, vou pra São Luís no dia
24 e fico na casa dela, daí saio no outro dia cedinho.
Houve por alguns instantes um silêncio, os meninos não estavam seguros se
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realmente deveriam ficar contentes com a novidade. Ana nem ligou para aquela
quietude, deu um abraço nos dois e correu para casa para contar aos tios. Os meninos continuaram ainda por uma meia hora sentados no banco.
— Você acha que ela volta? — perguntou José.
— Não sei. Você voltaria? — devolveu a pergunta Artur.
— Também não sei.
— Pelo visto teremos que esperar pra saber, não tem o que fazer.
— E se não a deixarmos ir? — propôs José com uma ponta de desespero.
— E você acha isso certo? Você ia gostar se fizessem isso com você? — esbravejou Artur.
— Mas eu não quero que ela vá. Ela não pode ir embora pra sempre assim!
— Calma, José! Você parece que ficou doido. Ela por enquanto só disse que vai
visitar a mãe. Ela já tem até data pra voltar.
— Mas você não pode garantir nada!
— E nem você pode garantir que ela não vá voltar. Você tá parecendo uma
criancinha! Que desespero é esse! Se ela resolver ficar por lá, quando a gente for
maior a gente vai visitá-la. Seria legal.
— De jeito nenhum! Não seria nada legal! Ela tem de voltar, e você tem que me
ajudar a fazer ela querer voltar. A gente tem que dar um jeito nisso.
Artur apenas observou o amigo com olhos de reprovação, ele não ia fazer nada,
se a decisão de Ana fosse voltar a morar com a mãe, ele entenderia. José não se
conformava, queria fazer alguma coisa, por razões que ele ainda não podia dividir
com Artur.
Faltava menos de um mês para a partida de Ana. Os dias, para ela, pareciam
não passar, mas para José, eles voavam, e ele não conseguia pensar em nada que a
fizesse querer voltar. Ana percebia a aflição do amigo e achava graça, gostava de
ver como ele sentiria falta dela. Até Artur estava rindo de José, daquele desespero
todo. Na casa, o grande assunto era a viagem de Ana, tia Inês estava fazendo doces para a menina levar para a mãe. Havia separado também um saco de farinha
d’água e uma garrafa de vinho de jussara. Ela sabia que a prima adorava.
Chegou o dia da partida, era um sábado, Ribamar, Artur e José ajudavam a carregar as malas. Tia Inês iria com a Ana até a sede para colocá-la na lancha, em São
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Luís, tia Lúcia iria buscá-la na cais da Praia Grande. Ana estava que não cabia no
corpo de alegria. José fazia um esforço danado para conter as lágrimas. Na beira
da pista, ficaram esperando o carro de linha que sempre costumava atrasar. José
chamou Ana de lado para uma última conversa, imploraria para que ela voltasse.
— Você jura que vai voltar? — insistia o pobre José
— Já disse que sim! Você deveria estar feliz por mim!
— Então me dá uma prova de que você vai voltar — insistiu José.
— Que tipo de prova?
— Sei lá. Qualquer coisa! Ana tirou do bolso da calça jeans o relógio que era de
seu pai e o entregou a José.
— Você cuida dele até eu voltar?
Ele deu abraço na amiga e não conseguiu evitar que uma lágrima caísse e escorresse até a boca, deixando aquele momento com o gosto do mar. Subitamente,
o abraço foi interrompido por André que resolvera ir se despedir também. André
trazia nas mãos uma florzinha. Ana recebeu o presente e ficou com as bochechas
rosadas. O carro chegou e começaram as despedidas. A menina deu um abraço
apertado no primo e disse que escreveria uma carta, o tio mandou lembranças
para sua mãe. André abraçou-a, quando foi a vez de José se despedir, ele pensou
que tinha que fazer mais do que André, e então sem que Ana pudesse reagir deulhe um beijo. Deve ter durado um segundo. Nem ele acreditou que havia mesmo
feito aquilo. Ana não ficou rosa e, sim, vermelha, parecia que suas bochechas
estavam em chamas. Por sorte, ninguém viu, pois os outros estavam entretidos
organizando as malas. As palavras fugiram da boca de Ana, ela entrou no carro e
partiu sem nem acenar para os que ficavam. Talvez aquele beijo a fizesse voltar.
Julho era um mês manso, o São João começava a deixar saudades. Os meninos
estavam entediados das férias, todas as brincadeiras tinham cara de repetidas. O
céu andava sem nuvens e o calor estava de matar. Durante as conversas, a cada dez
palavras ditas por José duas eram o nome de Ana. Quando parecia que o mês não
ia ter fim, ele simplesmente acabou. As aulas estavam prestes a recomeçar, em dois
dias Ana estaria de volta.
Artur estava em seu quarto dormindo um pouco depois de almoçar, quando seu
pai entrou com um envelope na mão. Cutucou o filho, que se revirou na cama como
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quem pede para não despertar de um sono gostoso. Ribamar acariciou-lhe o cabelo e
deixou a carta ao lado do travesseiro. Quando Artur abriu os olhos, mal pôde acreditar, era uma carta de Ana, e não estava endereçada apenas a ele, lá dizia que era para
Artur e José. Enquanto rasgava o envelope saiu em disparada até a casa de José, queria
que lessem juntos. José ficou feliz por, finalmente, ter notícias e cruzou os dedos para
que fossem boas, para que ali dentro estivesse escrito que Ana já estava a caminho de
Alcântara. A carta já tinha quinze dias e havia sido escrita em folhas do diário de Ana.
José chorava sem intervalos para respirar, engasgava a cada lágrima. Artur também
se emocionou, estava morrendo de saudades da prima. Não havia nada para fazer, Ana
não estava pedindo uma opinião e, sim, comunicando uma decisão, agora era aguardar
a passagem dos meses.
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Cada um foi para sua casa, a carta que antes era uma grande alegria havia se transformado em tristeza e prolongamento da saudade. Artur realmente acreditava que Ana
voltaria, até porque seus pais já tinham lhe avisado que ele teria que dividir o quarto
com mais um, até que a Ana e sua mãe Maria construíssem uma casinha. Esse era o
plano.
Durante os meses que iam passando, Ana ainda mandou três outras cartas, contando da escola e do que estava aprendendo em cada uma das matérias. A cada carta vinham milhares de novidades, os meninos já se atrapalhavam com os nomes dos novos
amigos, eram tantos que já não sabiam mais quem era quem. Ana perguntou em sua
última carta se eles tinham conseguido entregar seu bilhete a Carlos. De fato, os meninos tinham ido à Sede de Alcântara, para uma passagem de rotina ao médico, e haviam
deixado o bilhete no escritório técnico. Carlos não trabalhava em Alcântara, mas sim
em São Luís, no entanto, vinha quase todos os meses fazer pesquisas no município. Ana
contou brevemente ao pesquisador de sua viagem, era um bilhete mais para lembrá-lo
de ir a São João de Côrtes e procurar por sua família. Mesmo distante, a menina não
deixava suas investigações de lado.
Na ocasião da ida à Sede os meninos aproveitaram para visitar o Museu Casa Histórica, que ficava em frente ao escritório técnico. José e Artur ficaram por horas olhando
aquele mobiliário antigo, quase tudo em madeira pesada, organizado como se dali a
alguns minutos os donos daquelas camas fossem entrar para se esconder do sol forte. O
sobrado onde ficava o museu era bem na esquina da praça da matriz. Pela sua imponência era possível dizer que havia sido construído na fase em que Alcântara mais cresceu
economicamente, mais ou menos na metade do século XVIII. Enquanto circulavam
de cômodo para cômodo pisando no assoalho de tábuas, viam a grossura das paredes,
Artur encostou no batente da porta para provar que sua cabeça era mais estreita do que
as parede. Ana certamente teria adorado essa visita. José tentava guardar cada detalhe
do que via para depois contar à amiga, todas as suas impressões de cada uma das peças
expostas ali, até mesmo os cheiros, ele registrava cuidadosamente na memória.
O sobrado era construído de taipa, madeiras locais, pedra e cal. Tinha dois pavimentos
e um mirante. Os meninos, debruçados na sacada do mirante, olhavam a praça, era dali
que os antigos homens da aristocracia deviam observar a vida de todos, do ponto mais alto
da praça, certamente isso era um sinal de poder. No sobrado, moraram duas importantes
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famílias de Alcântara, primeiro os Viveiros e depois os Guimarães. Cada família tinha uma
história diferente, e tinha ocupado a casa em momentos distintos. A história do sobrado se
misturava à história de Alcântara.
— Imagine fazer um jantar aqui nesta mesa! — exclamava José de uma das salas do
primeiro pavimento.
A responsável pelo museu acompanhava os dois ao longo da visita. E, conforme os
meninos demonstravam interesse por uma peça ou outra, ela ia explicando com mais
detalhes. Existiam ali mais de novecentas e cinquenta peças! A guia explicou que cada
uma daquelas peças havia sido inventariada, ou seja, havia passado por um processo
de pesquisa histórica e descrição. Nem sempre era possível afirmar com precisão a
data e a origem de casa uma. Artur nem queria pensar no trabalho que aquilo deveria
ter dado. Mas de onde teria vindo aquilo tudo? O menino não se conteve e perguntou
à guia.
Muitas daquelas peças eram das famílias que ali habitaram, as pessoas contam que
boa parte do que está exposto era da família Guimarães, última a residir no sobrado.
Diziam que o Senhor Antonio Guimarães era um grande comerciante e que havia juntado toda aquela fortuna em peças recebidas por
meio de penhora. Assim, formou-se o acervo do
museu.
O sobrado era realmente lindo, os meninos ali
se sentiam em outra época, e esse era o objetivo
do museu, remontar uma casa para que o visitante, através dos objetos dispostos, fizesse uma
viagem no tempo.
— Artur, você acha que a família do pai de
Ana tinha uma casa como essa? — Perguntou
José.
— Acho que sim, José, eles moravam aqui na
mesma época, não é?
— Espero que a Ana volte, assim poderemos
terminar a história que começamos no ano passado. O mistério da família de Ana!
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— Calma, José! Ela vai voltar. Agora vamos terminar de ver tudo. E ainda tem a
exposição do andar térreo. Papai já-já vem aqui buscar a gente.
— Nossa, se a família que morava aqui era tão rica, como é que tudo virou um museu?
— Sei lá, José, vamos perguntar. E lá foram os dois com mais perguntas para a guia.
Artur tinha mesmo interesse nessas coisas, já José queria saber as coisas para que
quando Ana chegasse ele pudesse explicar tudinho.
Pois é, meninos — disse a guia —, nesse caso o que ocorreu foi uma desapropriação
através de um decreto de 1986. Então, o sobrado, e tudo que tinha dentro dele, passou
a ser protegido pelo Iphan. Como vocês sabem todo esse centro de Alcântara é tombado pelo Iphan, ou seja, é patrimônio nacional.
— E por que fizeram isso? — indagou José.
— Antes de ocorrer a desapropriação, foi realizada uma perícia por museólogos, e eles concluíram que o acervo que temos aqui era de grande valor histórico e artístico para o país e, principalmente, para Alcântara, por isso foi feita a
desapropriação, para que pudéssemos cuidar, proteger e mostrar para todos este
sobrado e seu mobiliário, seus cristais, louças, vidros, pratarias, cerâmicas, azulejaria, enfim, tudo isso que vocês estão vendo.
Patrimônio tinha virado uma palavra corriqueira na vida dos meninos, desde o ano anterior, quando os meninos conheceram o Iphan, viviam escutando
essa palavra. Quando Júlia e Carlos apareceram na comunidade, nem precisaram
explicar o seu significado, as crianças já sabiam o que era, a novidade agora era
perceber que existiam vários tipos de bens e para cada tipo uma forma de preservação.
Os meninos ainda tinham o andar de baixo para visitar. Lá havia uma exposição de arte sacra do Maranhão, com muitas fotografias de santos e peças de igrejas de todo o estado, inclusive de Alcântara. Santa Tereza de Itamatatiua estava lá,
junto à foto, havia uma ficha explicando tudo sobre aquela imagem, do que era
feita, onde estava, de quando era e como estava seu estado de conservação.
Tratava-se de uma descrição minuciosa. José parou em frente à foto de Santa
Tereza, sabendo que Ana havia se tornado uma devota da Santa, juntou as mãos e
como quem ora pediu com força que a Santa trouxesse Ana de volta a Alcântara.
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Dinâmica dos objetos
Os objetos nos contam histórias e nos
revelam modos de vida. Pela observação
dos objetos, podemos entender como as
pessoas que os possuem vivem, pois eles
são resultados de processos históricos, de
encontro entre culturas e da interação entre
o homem e a natureza.
Quando Ana recebeu de sua mãe o relógio de bolso que era de seu pai, a menina achou aquilo muito estranho. Por que
seu pai teria um relógio de bolso de prata?
Aquele objeto era antigo. Olhando para ele,
podíamos saber que era de outra época e
que deveria ter pertencido a uma família
rica.
Se observarmos uma casa comum em
Alcântara e seus objetos, o que podemos
saber? Imaginemos que somos pesquisadores e queremos saber como vivem os alcantarenses e qual sua história. Para descobrir
isso só podemos olhar uma casa. Será que
isso é possível?
Numa casa, encontramos uma mençaba
e um cofo guardando mantimentos, isso
nos diz que por perto deve ter gente que faz
artesanato com palha de tucum. Depois,
encontramos uma bilha, e podemos imaginar que também se usa a cerâmica e que,
muito provavelmente, é um hábito buscar
água no poço. Um pilão no quintal, nos diz
que ali deve ser um local onde se prepara
os alimentos em casa; não se compra, por
exemplo, a farinha já industrializada em saquinhos no supermercado. Por imaginarmos que os alimentos são preparados ali
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mesmo, também podemos supor que eles
sejam produzidos por perto, então deve ser
um local que vive da agricultura e que está
na zona rural. Os pilões eram também usados por muitas sociedades africanas, o que
nos leva a pensar que estamos falando de
um local com a presença de afro-brasileiros. Uma rede pendurada, nos conta que as
pessoas daquele lugar também devem ter
tido contato com indígenas, já que as redes
são muito usadas pelos índios.
Como vimos, os objetos têm história.
Devemos olhar tudo para obter o máximo
de informação possível, tentar saber do que
eles são feitos, como são feitos, para que
são utilizados, se são novos ou antigos. Os
objetos são uma forma de sabermos como
as sociedades interagem, quais são seus hábitos e conhecermos, assim, parte de sua
história.
Os pesquisadores de diversas áreas,
como a história, a arqueologia e a antropologia, utilizam objetos em suas pesquisas
para entenderem melhor as sociedades das
quais tais objetos faziam parte. José e Artur,
ao visitarem o Museu Casa Histórico, puderam perceber como os objetos espalhados pelo casarão eram capazes de levá-los a
uma viagem no tempo. Apenas pela observação do mobiliário, era possível Levantar
muitas hipóteses de como viviam as famílias ricas de Alcântara. Portanto, a preservação e o estudo dos objetos é uma forma
de preservação da história.
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Exercícios capítulo vii
Interpretando o texto
1. Após as escavações realizadas em Tapuitapera, quais foram as conclusões
de Júlia a respeito dos vestígios encontrados? O que existia naquele local?
2. O que Ana conversou com sua mãe ao
telefone? Que novidade ela ficou sabendo? Como Artur e José reagiram à
novidade?
3. Como Ana fez para provar a José que
ela voltaria? E o que José fez para tentar convencer Ana a voltar?
4. Ana escreveu uma carta contando as
novidades de São Paulo. Pense em
alguém que você não vê faz tempo e
escreva uma carta contando suas novidades. Lembre-se de escrever tudo
o que mudou desde a última vez que
você viu a pessoa para quem vai escrever a carta.
5. O que Ana escreveu em sua carta que
levou José às lágrimas?
6. Artur e José foram à Sede de Alcântara
e aproveitaram para fazer uma visita
ao Museu Casa Histórica. Os meninos
se sentiram como se tivessem feito
uma viagem no tempo, por que eles se
sentiram dessa maneira?
7. Qual a importância de preservar o sobrado onde se encontra o Museu Casa
Histórica para a história de Alcântara.
Você concorda que o sobrado deve ser
patrimônio nacional? Justifique sua
resposta.
8. Os meninos descobriram que existem
vários tipos de patrimônios, cite alguns exemplos.
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Meu glossário
Escreva com suas palavras as definições de: “sítio arqueológico” e “museu”.
Trabalhando o quadro explicativo
1. O quadro explicativo diz que os objetos contam histórias. Explique essa
afirmação.
2. Como os objetos de uma casa podem
contar sobre os habitantes e o modo
como eles vivem? Utilize a sua própria
casa como exemplo para este exercício.
3. Faça um desenho de sua casa vista
por cima, como se ela fosse vista por
alguém num avião. Para fazer o desenho, imagine que sua casa não tem
telhado, então, é possível ver a divisão
dos cômodos e tudo que há dentro deles. Desenhe também o quintal e tudo
que há nele.
4. Cada um deve trazer, para a sala de
aula, um objeto que considere importante na sua vida, pode ser qualquer
coisa. Cada aluno deve descrever o
seu objeto e contar a sua história para
os demais. Após todos falarem, escreva um texto dizendo de que maneira
aqueles objetos contam um pouco da
história de Alcântara, ou de sua comunidade.
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CAPÍTULO VIII
O Retorno
Santa Tereza atendeu aos pedidos de José, e dezembro chegou. Inês e Ribamar arrumavam as coisas para partir para Sede de Alcântara, todos pretendiam esperar Ana e Maria
no porto do Jacaré. José, é claro, insistiu tanto que resolveram levá-lo também. Embora os
meninos estivessem ansiosos, era tia Inês quem estava mais feliz, por reencontrar sua prima
Maria. Já fazia mais de vinte anos que as duas não se viam, quando crianças eram assim
como Ana, José e Artur, grudadas, mais do que primas eram grandes amigas. Inês ficou em
Alcântara e Maria resolveu tentar a vida em São Paulo. Inês tinha tanta coisa para contar,
tantos abraços para dar, que talvez fosse preciso uma outra vida para matar aquela saudade.
No carro de linha, Artur e José se impressionaram, Inês que era uma mulher sempre tão
forte chorava sorrindo durante toda a viagem. Artur pensou que a mãe havia enlouquecido,
mas que nada, era só felicidade. No caminho, todos foram em silêncio, ensaiando o que
diriam no exato momento do reencontro, queriam ter as palavras certas e o melhor dos
abraços.
Elas viriam na lancha da tarde, a última que saía de São Luís. O carro de linha chegou
à Sede de Alcântara ao meio-dia, no desembarque já foram informados de que a lancha
acabara de deixar São Luís, ainda tinham uma hora para esperar. Desceram até o porto, os
adultos sentaram para beber uma água de coco, Artur e José foram ver os barcos e os caranguejinhos saindo e entrando dos buracos feitos na lama. Ana adorava aqueles bichinhos. Os
guarás também estavam lá, para dar as boas vindas. Infelizmente, também havia muito lixo
embaixo do píer que levava até o porto. Era preciso um trabalho como o que tinham feito
em Tapuitapera, se não aquele mangue ao lado estaria condenado.
Para matar o tempo, os meninos ficaram bolando estratégias para combater o lixo ali.
Aquilo certamente deveria causar uma má impressão aos turistas e, também, muitos danos
ao meio ambiente. No fundo nenhum dos dois prestava muita atenção nas palavras que
dizia, tinham os olhos fixos no horizonte.
Artur se lembrou da primeira vez que foi esperar Ana, ela não passava de uma prima distante que vinha de São Paulo. Estava igualmente ansioso. José suava por tudo, enfim saberia
o resultado daquele beijo em segredo. Andavam de lá pra cá e de cá pra lá, até que a lancha
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apareceu, distante, ainda iam dez minutos de relógio. Será que elas estavam lá mesmo? E se
alguma coisa tivesse acontecido? Inês e Ribamar também foram aguardá-las na plataforma.
Conforme a lancha se aproximava, mais gente ia chegando, e a plataforma se enchia de uma
pequena multidão. Os estivadores se preparavam para retirar as mercadorias que vinham
de São Luís e para encher a lancha de porcos, galinhas e peixes que iam ser vendidos na ilha.
As pessoas estavam ali pelos mais diversos motivos.
O apito da lancha era o sinal de que agora havia de fato chegado. Começou o desembarque, Ana e sua mãe estavam no andar de cima. Uma fila se formou para descer a escadinha. A menina logo avistou a família e com um sorriso largo acenava pra eles. Dessa vez,
diferente de quando viera pela primeira vez, estava feliz de ver Alcântara. Voltava para sua
outra casa.
Após vencerem o empurra-empurra comum do desembarque, finalmente pisaram na
plataforma. Maria já chorava antes mesmo de descer da lancha, eram vinte anos longe. O
abraço das primas foi longo. Ana também correu para abraçar os meninos num abraço de
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quem chega para ficar. Tudo que Artur e José haviam ensaiado no caminho foi esquecido.
Eles queriam mesmo era comemorar aquele momento. Talvez a conversa sobre o beijo ficasse para depois, talvez mesmo para um outro ano, o importante é que estavam todos
juntos outra vez.
Maria olhava para todos os lados e ia apontando tudo o que havia mudado. Não era pouca coisa, para quem vem a Alcântara pela primeira vez pode parecer que é uma cidadezinha
que parou no tempo, mas para quem cresceu ali muita coisa havia mudado. Muitos casarões
haviam passado por restaurações, alguns estavam irreconhecíveis, era preciso olhar bem
de pertinho para ver que era a mesma casa. As ruínas ainda estavam de pé. Inês relembrou
Maria do tempo em que elas brincavam de subir e descer naquelas ruínas. O trio morria de
rir, não dava para imaginar que aquelas duas mulheres já tinham sido crianças.
No tempo em que Maria era nova, a viagem de Tapuitapera até a Sede de Alcântara era
realmente longa, às vezes gastava-se três horas de relógio. Além disso, era muito dificil,
por isso eram raras as vezes em que ela vinha à Sede. Chegando à praça da matriz, Ana foi
espiar o escritório técnico na esperança de que Carlos estivesse por lá. Ele não estava, mas
Alfredo, um velho conhecido dos meninos, estava sentado em sua escrivaninha com mapas
nas mãos.
— Vocês por aqui! — disse o técnico do Iphan surpreso.
— Pois é — respondeu Ana — acabei de chegar de São Paulo, queria saber de Carlos.
— Carlos deve chegar aqui amanhã, ele e Júlia vão montar uma exposição. Eu soube que
vocês até ajudaram.
Os meninos fizeram sinal de positivo com a cabeça, os adultos entraram para ver o que
eles estavam aprontando. Alfredo se apresentou e disse que Artur, Ana e José eram meninos
muito interessados na história e no patrimônio de Alcântara. Todos se entreolharam orgulhosos. Ribamar também quis saber mais sobre a exposição, afinal Carlos tinha prometido
aos meninos que eles seriam convidados para a inauguração.
— Como já disse aos meninos, Carlos e Julia chegam amanhã para montar a exposição.
Pelo que me informaram, a inauguração vai ser daqui a dois dias, eu soube que vão mandar
um transporte pro interior, para várias comunidades, para trazer os artesãos.
Eles voltariam a Tapuitapera apenas na manhã seguinte, pois naquele horário já não havia mais carros de linha. Os seis sentaram na praça da matriz, os adultos perceberam que o
trio não queria ir embora de forma alguma. Estavam muito envolvidos, até uma campanha
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contra o lixo no chão eles já tinham organizado! Como eram férias e momento de celebração, Ribamar propôs que eles ficassem mais três dias na Sede, na casa de um amigo dele.
Assim todos estariam presentes na inauguração da exposição. Maria achou bom, estava
cansada de tanta viagem e ainda muito emocionada com o retorno. Muitos amigos dela
hoje moravam na Sede, não seria ruim ficar uns dias.
Se Ana, Artur e José tivessem rojões naquela hora certamente estariam estourando vários de tanta felicidade. Não podiam ter planejado melhor reencontro do que aquele. Passariam três dias na Sede e ajudariam na organização da exposição. Eles mal podiam esperar
até o dia seguinte para encontrar Carlos e Alba.
Nem havia clareado e Ana já se remexia na rede, propositalmente para ver se acordava
os meninos. Para sorte dela, eles estavam igualmente ansiosos e também pularam das redes
junto com o sol. A casa ainda dormia, enquanto o trio, já na cozinha, apanhava um pedaço
de bolo e se preparava para sair. Inês levantou espantada com o barulho naquele horário, e
maior foi seu susto ao ver os três de pé e dispostos tão cedo.
— Caíram das redes? Aonde vão a esta hora?
— Pro porto, esperar Júlia e Carlos! Depois vamos ajudar na exposição, voltamos pro
almoço — respondeu Artur.
— Coitados, vão ter de aguentar vocês com essa energia toda tão cedo! E você, José, vê se
volta mesmo porque eu ainda não consegui avisar seus pais que vamos ficar uns dias a mais.
Se eu não conseguir até a hora do almoço, te coloco no carro de linha.
Eles nem deram ouvidos e saíram correndo pela rua. Desceram a ladeira do Jacaré apostando corrida, claro que aquilo não deu certo e o resultado foram dois tombos, Ana ganhou
um joelho esfolado e Artur um cotovelo. Mas nem os machucados eram motivo de tristeza.
A lancha tinha saído de São Luís às sete horas da manhã, praticamente no mesmo horário que eles chegaram ao porto. Enquanto esperavam, Ana contava sobre os meses em
São Paulo. Fazia só um dia que ela havia voltado, mas sua presença já era tão comum aos
meninos que parecia que ela nunca havia ido embora. A menina contou que, em São Paulo,
tinha ido com a escola numa exposição de um museu que se chamava Lasar Segall. Ana
achara o nome engraçado e difícil de falar, depois a professora explicou que aquele nome
era o do pintor que estava exposto no museu. Era um nome esquisito para nós brasileiros,
pois ele era da Lituânia, um país na Europa. Como ele viveu muitos anos no Brasil e pintou
muita coisa aqui, além de ter participado de vários movimentos artísticos no país, sua viú-
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va fundou um museu com seu nome em São Paulo. Ana contou aos meninos que alguns
quadros do acervo eram tombados pelo Iphan, ou seja, eram patrimônio como os casarões
de Alcântara. José foi logo dizendo que ele já sabia que muitas coisas podiam ser tombadas,
desde um prédio até uma xícara de chá. Foi, então, a vez dos meninos contarem sobre sua
visita ao Museu Casa Histórica. Ana ficou sentida de ter perdido tudo aquilo, mas José prometeu à amiga que a levaria lá para uma visita guiada por ele mesmo.
A conversa estava boa quando escutaram o apito da lancha. Não demorou para Júlia
e Carlos desembarcarem. Os dois pesquisadores ainda estavam sonados, quando foram
abordados pelos três, enérgicos como estavam, falavam sem parar, contando o porquê de
eles estarem ali esperando por eles. “Quantas palavras naquela hora da manhã”, era o que
pensava Carlos. Júlia não estava entendendo nada, viera dormindo a viagem inteira, ainda
estava despertando.
Subiram até o escritório técnico sem que os pesquisadores tivessem aberto a boca, só os
três falavam, competindo para ver quem conseguia pronunciar mais palavras por segundo.
Ana, com certeza, estava ganhando. Júlia e Carlos entraram no escritório técnico e pediram
que os meninos aguardassem fora, eles ainda iam tomar um café e lavar o rosto. Além disso,
as portas do Museu Casa Histórica ainda estavam se abrindo.
Quando, por fim, os dois já estavam recompostos da viagem, eles foram atender os meninos e então entenderam que eles estavam ali para ajudar na montagem da exposição.
Tudo da exposição já estava no museu, o que faltava era organizar as peças e painéis explicativos. Havia muita coisa, peças de todas as comunidades quilombolas de Alcântara e
da Sede também. Até tijolos de adobe estavam espalhados pelo chão. Os painéis com fotografias explicavam como cada coisa era feita e também contavam um pouco da história do
artesão que havia produzido a peça.
Havia doce de espécie, roupas usadas na festa do Divino Espírito Santo, azeite de
mamona, cofo, mensaba, peneira, tipiti, rede batida no tear, bolsas, uma parelha de
tambor, telhas de barro, licores de fruta, cerâmica e até uma parede de taipa e um esqueleto de um barco. Os textos eram como os que Carlos mostrara aos meninos, cada
peça tinha seu texto. Os meninos passaram o dia todo ligando texto e peça, como se
fosse um jogo de encontrar o par.
Almoçaram correndo, para sorte de José, Inês conseguira falar em Tapuitapera, e ele
estava autorizado a ficar mais uns dias. Voltaram ao museu antes mesmo de Júlia e Carlos.
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José ficou pesando como seriam dispostas aquelas peças, qual era a ordem da exposição.
Quando Carlos chegou, explicou aos meninos que de fato uma exposição deveria ter uma
ordem, pois uma exposição contava uma história. Que história aquela contaria?
Ana sugeriu que eles separassem as peças de acordo com os usos. Num determinado
lugar ficariam as peças que eram usadas para o trabalho, como as ligadas à construção, o
barco, os utensílios de uma casa da farinha; em outra parte, ficariam as peças usadas no dia
a dia, como a rede, as bilhas de cerâmica e as bolsas. Por fim, organizariam as coisas de festa,
as comidas e as roupas.
Carlos e Júlia, que tinham acabado de chegar, ficaram impressionados com a ideia, e
para o prazer de Ana a encheram de elogios. O primo bem que tinha gostado da ideia, mas
também tinha sua sugestão. Por que não ligar as peça à matéria-prima que havia originado
cada uma? Por exemplo: coisas de madeira, coisas de barro, coisas de tecido, derivados de
frutas, ou seja, a exposição seria organizada a partir dos vários usos dados aos elementos
da natureza. Os pesquisadores mal podiam acreditar, parecia que estavam lidando com
museólogos profissionais.
Decidiram votar, e a proposta de Artur foi a campeã, até Ana votou nela, afinal aquele
havia sido um ano de defesa do meio ambiente. Depois da campanha do lixo, eles tinham
aprendido como era importante valorizar os recursos naturais.
Ao final do dia, Carlos foi conversar com Ana, disse que recebera seu bilhete e contou a
ela que aquele esqueleto de barco vinha de São João de Côrtes. Carlos ficou pouco tempo
por lá, apenas um dia, mas havia sido o suficiente para que ele pudesse verificar que existia
realmente uma família “dos Anjos”, mas a única pessoa com quem ele conversou não conhecia nenhum Joaquim. Ana agradeceu muito, o fato de ter gente com o seu sobrenome
era uma boa dica, mas ela tinha que conseguir ir até lá para pesquisar direitinho isso.
No dia seguinte, a exposição seria montada, tudo já havia sido decidido no dia anterior,
cada peça, cada painel já tinha o seu lugar. Dois homens, que trabalhavam na prefeitura,
foram ajudar. Era a hora do trabalho físico, com pregos e martelos e muito cuidado para
manusear as peças, a exposição, finalmente, foi ganhando forma. O grande dia, o da inauguração, estava chegando. Naquela noite, mesmo ansiosos, os meninos dormiram feito pedras, estavam exausto, haviam de fato ajudado o dia todo.
A inauguração estava prevista para as seis horas da tarde, os meninos tinham o dia todo
para brincar pela cidade. E foi o que fizeram, para acabar de vez com o restinho de sauda-
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de foram logo brincar, subiram nas ruínas do convento do Carmo, era a melhor coisa do
mundo. De lá de cima dava para ver São Luís do outro lado da baía. Diferente de Alcântara, na capital do Maranhão, os prédios já começavam a tomar conta do céu, ainda assim
dava para ver alguns telhados alaranjados dos casarões coloniais. Os três ainda foram jogar
bola no descampado. Assim que o jogo começou, chegaram outros meninos e logo havia
dois times formados. Ana gostava de jogar futebol, mas os meninos estavam crescendo e
machucavam demais com seus chutes e caneladas. Ela avisou, então, que iria ver o andar
de cima do Museu Casa Histórica, que os meninos já tinham visto.
José imediatamente parou de jogar e foi acompanhá-la. Se estavam os três juntos, a
conversa não tinha fim, mas pareceu não haver mais assuntos no mundo quando os dois
se viram sozinhos. Não importava, sem palavras mesmo, ou com palavras atrapalhadas era
gostoso estarem só os dois. No museu, José pôde fazer sua exibição, contar à Ana a história
de cada móvel e cada objeto exposto. Certamente, a menina se impressionou. Ficaram no
museu por pelo menos uma hora, numa conversa sem pressa ou vontade de acabar. Não
falavam de nada importante. Às vezes, comentavam alguma peça, ou contavam alguma
coisa que tinham feito um na ausência do outro. O jogo de futebol já tinha acabado, e Artur, quando percebeu que eles ainda não tinham voltado pra casa, foi buscá-los no museu.
José e Ana estavam debruçados na sacada e não tinham visto o tempo passar.
— Vamos! Temos que nos banhar e jantar pra vir pra inauguração! — gritou Artur da
calçada.
Que tarde boa havia sido aquela. Voltaram os três correndo. Os adultos já estavam
banhados e comendo. Levaram uma
pequena bronca por conta do atraso,
Inês foi logo mandando os meninos
para o chuveiro, e Ana foi comer,
depois inverteram: Ana foi se banhar enquanto os dois comiam. Era
melhor se apressarem, já ia dar seis
horas, e a inauguração estava para
começar.
No museu, estavam todos os
artesões que tinham alguma peça
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exposta, além disso, as autoridades da cidade e do Iphan também marcavam presença. Primeiro, a superintende do Iphan fez um discurso; em seguida, foi a vez do prefeito de Alcântara; e, por fim, Carlos convidou a todos para uma visita guiada, assim
ele poderia explicar detalhadamente como aquela exposição havia sido pensada. A
cada peça apresentada, o próprio artesão falava um pouco, contava coisas que eram
impossíveis de se colocar no papel.
Maria chorava ao longo de toda exposição, para ela ali não estavam apenas objetos, mas
era sua infância que via colocada nos painéis e nas peças. Fazia tempo que não se sentia tão
alcantarense, lembrou-se das tarde que passava conversando, trançando cofo com sua mãe
e das festas do divino, quando vinha de Tapuitapera para a Sede com a família. Estava feliz
e emocionada de sua filha estar conhecendo tudo isso. Ana olhava o choro da mãe e parecia
que entendia melhor a exposição. Aquele choro era sinal de que a exposição tinha atingido
seu objetivo.
José levara o relógio para Sede com intuito de devolvê-lo à Ana no exato momento
em que ela chegasse, mas, com tantos acontecimentos, ele acabara esquecendo, então só
o devolveu no momento da inauguração. A menina deu-lhe um beijo na bochecha e ficou feliz em rever seu amuleto da sorte, segurou
o relógio com força e pensou que se ele estivesse
numa exposição, seria um relógio de época, mas
para ela era parte de um mistério da história de
sua família. Era também um pedaço de uma história de amor. Se para ela aquela exposição era
uma grande novidade, para sua mãe tudo aquilo
era um pedaço da vida, uma parte que ela queria
de volta.
Ana abraçou a mãe, aquele ano terminava
com um final feliz. O próximo ano que chegasse
logo, pois ela tinha muito o que fazer em Alcântara e do próximo ano não passaria sua visita a
São João de Côrtes. Ela queria que Alcântara se
tornasse um pedaço de sua história também, mal
sabia ela que isso já tinha acontecido.

livro 2.indd 109

25/06/2014 11:18:56

Os vários tipos de Patrimônios
Ana, Artur e José perceberam que existem vários tipos de patrimônios e que eles
podem ser bem diferentes entre si, por
exemplo, a manifestação cultural do tambor de crioula e a igreja da matriz. Agora
que já vimos como o lphan funciona, vamos ver também que instrumentos legais
ele tem à sua disposição e como são trabalhados os diferentes tipos de patrimônio.
Ao longo do tempo, patrimônio cultural significou diversas coisas. Antigamente se determinava o valor de um objeto pelo seu tempo de existência: quanto
mais velho, mais valioso. Quando o governo passou a tomar conta do patrimônio cultural no Brasil, em 1937, os bens
que eram protegidos deveriam ter uma
importância histórica ou artística. O resultado foi o tombamento de casarões
coloniais e igrejas barrocas. Foi um período da preservação patrimonial que ficou
conhecido como “pedra e cal”, pois só se
tombavam edificações. Durante a década
de 1980, muitos estudiosos começaram a
questionar esses critérios com as seguintes perguntas: valor histórico e artístico
para quem? E os grupos do Brasil que têm
outros tipos de patrimônio que não são
casas ou igrejas? Como protegê-los?
Depois de muita discussão e estudos, o
patrimônio passou a ser pensado em duas
categorias: bem material e bem imaterial,
cada um com sua forma de preservação.
Entender o que é um patrimônio material parece simples, e de fato é. Entra
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nessa categoria tudo aquilo que tem materialidade, ou seja, que se pode tocar. Por
exemplo, edificações, igrejas, quadros, esculturas, mobiliário, livros etc. Dentro da
categoria de bens materiais, ainda os dividimos em dois outros grupos, os móveis
e os imóveis. É fácil distinguir os dois, os
bens materiais móveis são os que podem
se mover, que podem ser transportados,
como um quadro ou uma mesa de jantar.
Os bens materiais imóveis são os que não
saem do lugar, como uma casa, uma igreja, um terreiro.
O nome bem imaterial, ou patrimônio imaterial parece estranho, mas também é simples de entender. Nem sempre
o valor de um bem está manifestado em
algo material; um exemplo é o tambor de
crioula. O valor e a importância do tambor de crioula não estão no tambor ou
nas roupas, mas na manifestação em si.
Estão na dança, nos espaços de socialização, nos brincantes, na musicalidade, na
importância histórica que essa manifestação tem para seus participantes. Ou seja,
não existe um objeto a ser preservado, por
isso, é um bem imaterial. Outro exemplo
pode ser a forma de se fazer um instrumento musical, de se organizar uma festa,
de se preparar uma comida, enfim as várias formas que temos para expressar nossa cultura e identidade. Imagine um bolo
de que você gosta muito e que seja muito
tradicional em sua comunidade. Como
fazer para que ele não deixe de existir?
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Será que devemos guardar um pedaço
para sempre? Você acha que se guardássemos ele continuaria bom? Claro não!
A forma de protegê-lo seria preservar o
modo de prepará-lo, assim sempre seria
possível fazer um novo bolo. A maneira
como se faz um bolo pode ser patrimônio imaterial.
Atualmente, a Constituição brasileira
(conjunto de leis do país), diz que devemos proteger os vários tipos de patrimônios, materiais e imateriais, que fazem
referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que formaram a
sociedade brasileira, e essa proteção não
é apenas dever do lphan, mas é também
obrigação dos governos estaduais, municipais e de toda a sociedade. Dentro de
patrimônio cultural estão incluídos
I - formas de expressão (por exemplo,
uma dança ou um ritual);
II - os modos de criar, fazer e viver
(por exemplo, a maneira de se construir
uma casa ou barco e também a forma de
fazer farinha);
III - as criações científicas, artísticas
e tecnológicas (é o caso das pinturas, esculturas, bordados e invenções);
IV - as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados
às manifestações artístico-culturais (ou
seja, todo o local em que podemos manifestar nossa identidade: praças, templos,
casarões, entre outros, incluindo até
mesmo os móveis presentes nesse local);
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V- os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico. Como vimos, atualmente,
para um bem entrar na lista de patrimônio cultural nacional, ele deve ser
representativo de um grupo da sociedade brasileira e não apenas ter um valor
histórico ou artístico. Ocorreu uma mudança na forma de identificar bens patrimoniais. Mas para que tantas definições?
Essas definições ajudam os pesquisadores a pensarem estratégias de proteção ao
patrimônio. Como já vimos, o objetivo
do lphan é preservar e promover o patrimônio cultural nacional, e para cada
tipo de patrimônio, o lphan utiliza um
estratégia.
Os bens materiais se tornam patrimônios nacionais quando são tombados. Um grupo de pesquisadores faz
um inventário do bem, tirando fotografias e descrevendo seu estado de conservação, todas as suas características
e sua história. Quando, a partir desse
inventário, julga-se que esse bem se
en-caixa na definição de patrimônio
que lemos acima, e também que é importante tomar medidas para que ele
continue existindo, é feito um pedido
de tombamento. Esse pedido é avaliado
e votado por um conselho do lphan, o
chamado Conselho Consultivo, formado por pesquisadores; se o parecer do
conselho for favorável, aquele bem é
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tombado e recebe o título de patrimônio nacional.
Para que serve o tombamento? O que
muda? O tombamento, além de ser uma
forma de valorização e reconhecimento
do bem, é também o principal instrumento de preservação do patrimônio material.
O tombamento impede que esses bens
venham a ser destruídos ou descaracterizados. Quando um bem é tombado, ele
continua pertencendo ao mesmo dono,
que pode inclusive utilizá-Lo, alugá-lo ou
vendê-lo, desde que garanta sua preservação, não pode danificá-lo, pois, depois de
tombado, aquele bem passa a ser patrimônio de todos os brasileiros. É papel do
lphan verificar se a conservação está sendo
feita corretamente.
O tombamento pode ser realizado por
uma das três esferas de governo: a municipal, a estadual ou a federal. Na esfera federal, o órgão competente para fazê-lo é o
lphan. No entanto, qualquer cidadão tem
o direito de apresentar uma proposta de
tombamento, que será devidamente analisada pelas autoridades.
E como preservar um bem imaterial?
Essa discussão existe até hoje entre os pesquisadores e funcionários dos órgãos responsáveis pela preservação patrimonial
Assim como no caso dos bens materiais,
os bens imateriais são inventariados. É feita uma pesquisa em que se preenche, por
meio de pesquisa, leituras e entrevistas,
uma Longa ficha. Pergunta-se o que se usa
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naquela manifestação, quando ela é realizada, quem participa, qual a sua história,
enfim, muitas questões para que se possa
entender melhor o bem estudado. Terminada essa fase de pesquisa, é feita uma
avaliação para verificar se alguma manifestação em está em risco de desaparecer
ou se é interessante e relevante para algum
dos grupos pesquisados que uma das manifestações se torne patrimônio nacional.
Existem duas formas de preservação utilizadas para os bens imateriais, o registro e a
salvaguarda.
O registro é precisamente a inscrição
de um bem no Registro de Bens Culturais
de Natureza imaterial, que constituem o
patrimônio brasileiro. Após o registro,
um bem se torna patrimônio nacional,
como foi caso do tambor de crioula no
Maranhão.
A salvaguarda se constitui de projetos
elaborados com o objetivo de fornecer
formas para que a manifestação estudada possa continuar a existir. Os bens salvaguardados podem ser registrados ou
não, o que decide a necessidade de um
projeto de salvaguarda é o inventário.
Agora você já conhece as categorias
de patrimônio e suas formas de preservação. É bom lembrar que só tem sentido
um bem se tornar patrimônio nacional
se ele for realmente importante e representativo para a comunidade onde ele
está ou se manifesta, e for de interesse
dessa mesma comunidade preservá-lo.
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Exercícios capítulo viii
Interpretando o texto
1. Artur e José se impressionaram com
o choro de tia Inês durante o percurso entre Tapuitapera e a Sede de Alcântara. Por que ela chorava?
2. Os meninos ficaram impressionados
com a quantidade de Lixo que avistaram na chegada a Alcântara, mesmo havendo muitas Lixeiras no porto do Jacaré. O que é preciso fazer
para que essa situação mude? O que
acontecerá com o mangue e com os
animais que vivem nele, caso a sujeira continue?
3. Para Maria, retornar a Alcântara foi
uma emoção única. Imagine que
Maria tenha um diário. O que ela
contaria sobre o dia de sua volta a
Alcântara. Conte o reencontro com
a família e as mudanças percebidas
por ela.
4. Que peças serão mostradas na exposição montada por Carlos e Júlia no
Museu Casa Histórica? Qual a importância de uma exposição como
essa?
5. Os meninos e os pesquisadores discutiram muito sobre como a exposição deveria ser montada, ou seja,
sobre qual seria a ordem das peças
expostas. Ana e Artur deram sugestões, quais foram essas sugestões?
6. Depois de uma votação, a sugestão
de Artur foi escolhida. Você concordou com essa escolha. Justifique sua
resposta.
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Meu glossário
Faça seu próprio glossário e escreva
o significado da expressão: “recursos naturais”.
Trabalhando o quadro explicativo
1. No início da criação do lphan, que
tipo de patrimônio era preservado?
Atualmente, o que mudou?
2. O lphan trabalha com dois grupos
de patrimônios: material e imaterial.
Quais são as características de cada
um deles? Como o lphan os preserva?
3. Dê um exemplo de patrimônio material móvel e um exemplo de patrimônio material imóvel.
Projeto de encerramento
Imagine que você é um pesquisador do
lphan e está fazendo um inventário
de bens materiais móveis em sua
comunidade. No lphan, os funcionários preenchem fichas de inventários com uma série de perguntas.
Escolha um bem, pode ser qualquer
coisa de seu interesse, desde que
você possa levá-lo para a escola, e
responda aos seguintes itens sobre o
bem escolhido:
a) Todos os dados do bem:
- Estado e município
- Cidade e localidade
- Endereço
- Proprietário
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b) Descrição:
- Histórico
- Características físicas
- Usos do bem (escreva se ocorreram mudanças de uso)
c) Reformas e restaurações:
- Estado de conservação
- Mudanças físicas que o bem tenha sofrido
Como forma de registrar o bem escolhido, faça um desenho de observação
dele, coloque o máximo de detalhes
possível. Transforme, então, todos os
itens num texto, utilizando todas as
informações. Lembre-se do texto feito por Carlos no capítulo IV. Com a
ficha preenchida, o texto e o desenho
prontos, é hora de montar uma exposição. Primeiro, é importante olhar o
que cada um trouxe e anotar tudo o
que será exposto. Em seguida, é preciso pensar no tema da exposição e na
disposição dos objetos. Pensem também onde ficarão os textos e desenhos
produzidos. Que história a exposição
irá contar? O nome da exposição deve
dar uma pista do que o visitante verá.
Depois que tudo for decidido, a classe
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deverá escrever um texto de apresentação da exposição, para que o visitante
saiba, Logo na entrada, o que vai encontrar. Nesse texto deve estar explicado:
a) Como surgiu a ideia da exposição
b) Qual o tema da exposição
c) Por que os objetos estão dispostos
dessa maneira
d) Que tipo de objetos estão expostos
e) Quem são os responsáveis pela exposição.
Agora é só convidar a todos de sua e
cola e de sua comunidade para visitarem a exposição!
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Glossário
Abolicionista — pessoa que defendia
a abolição da escravatura, isto é, o fim
do uso de negros para trabalho escravo.
Perto do final do século XIX, os abolicionistas aumentaram sua influência no
Brasil, tanto que, em 1888, decretou-se
o fim da escravidão.
Apogeu — cume, auge, o ponto mais
alto. Ápice, o máximo a ser alcançado.
Ex.: no século XVIII, Alcântara era o
principal centro comercial do estado
do Maranhão, a cidade vivia seu apogeu
econômico.
Arte Sacra — toda produção artística
destinada a ser utilizada em liturgias e
cultos religiosos. Compreende as pinturas, objetos litúrgicos (crucifixos,
imagens de santos, cálices), músicas,
hinos, altares, entre outras obras. Ex.:
o altar da Igreja de Nossa Senhora das
Mercês é uma demonstração de como
a arte sacra pode ser bela e grandiosa.
Assalariado — trabalhador que recebe
um salário como pagamento pelo serviço executado durante certo período de
tempo, usualmente um mês.
Assoalho — piso de madeira.
Bens culturais — 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.
Biografia — obra que relata a vida de
uma pessoa. Ex.: Negro Cosme, um
dos líderes da Balaiada, já teve sua
biografia contada em inúmeras obras,
ainda assim, muitos fatos sobre a vida
dele ainda não foram esclarecidos.
Biólogos — estudiosos de biologia, a
ciência que analisa os seres vi-vos.
Claustro - corredor coberto, construído, em geral, em torno do pátio de um
monastério, igreja ou colégio. O claustro cerca um espaço aberto que forma
o pátio. A palavra claustro é empregada, frequentemente, para indicar o
pátio e o corredor coberto. Os monges
costumavam trabalhar e meditar no
pátio, onde havia, em geral, um jardim
e um poço. Andavam através do claustro para irem de um edifício a outro. A
igreja, por vezes, ligava-se ao monastério pelo claustro.
Coroa portuguesa — classe de reis e
rainhas donos do poder em Portugal;
diz-se também de toda a nobreza que
compunha a realeza de Portugal. No
ano de 1808, a corte portuguesa fugiu
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de seu país de origem, que estava sendo
invadido por Napoleão, e veio se estabelecer no Brasil.
Cronologia — ciência que se ocupa do
estudo dos períodos de tempo; descrição ou registro de eventos em função
do tempo, numa sequência ordenada de
ocorrências.
Decreto — ato ordenatório, um tipo de
decisão com força de lei, em geral de autoria do Poder Executivo (presidente da
República, governa-dor, prefeito etc.).
Ex.: o mais recente decreto presidencial
determina o horário de funcionamento
das repartições públicas federais.
Hipótese — uma teoria ainda não demonstrada mas provável. Uma suposição que se faz de algo que pode ser
possível ou não, e que, portanto, é necessário verificar. Ex.: na Grécia antiga,
a ideia de que a Terra girava em torno
do Sol era apenas uma hipótese, que só
foi comprovada séculos depois, quando
a tecnologia pôde verificar se tal hipótese era válida.
Latifúndio — propriedade rural de
grande extensão pertencente a apenas um proprietário que não a utiliza
para fins agrícolas ou econômicos. Ex.:
a existência de grandes propriedades
rurais com pouca ou nenhuma produtividade, o assim chamado latifúndio,

é fator que contribui para a ampliação
das desigualdades sociais.
Manancial — nascente ou fonte abundante de água; geralmente caracterizada por um terreno pantanoso e lamacento.
Missões — iniciativas religiosas destinadas a difundirem os princípios do
cristianismo aos povos não cristãos,
como, por exemplo, os índios. O termo também pode ser usado para se
referir ao local em que se estabelecem
os missionários (que é aquele que tem
por função a pregação religiosa em
locais onde sua religião ainda não foi
difundida). No Brasil, as missões se
estabeleceram com maior força no começo do século XVIII. Ex.: as missões
jesuíticas foram praticamente extintas
em 1759, quando um decreto do imperador proibiu seu funcionamento.
Mobiliário — conjunto de móveis de
um local. Ex.: todo o mobiliário da
Casa do Divino é patrimônio a ser
protegido por lei, desde o trono do imperador até o mais simples banco de
madeira.
Museólogos — aqueles que se dedicam
à museologia, a ciência que se ocupa
da reunião, arranjo e cuidado dos objetos destinados ou pertencentes a museus. Ex.: o museólogo explicou à Ana
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que os objetos do Museu de Alcântara
foram organizados segundo um critério
bastante discutido.

va de segunda a sexta. Mas aos sábados,
gostava mesmo era de tocar tambor
para as coreiras.

Mutirão — auxílio mútuo que os agricultores prestam uns aos outros. Quando um trabalhador rural precisa de um
serviço grande, que não pode fazer sozinho, por exemplo, construir sua casa,
fazer a colheita ou o plantio, convida
todos os vizinhos para um mutirão. O
termo também pode ser usado para se
referir a tarefas urbanas. Ex.: com ajuda
do mutirão, seu João levou uma semana
para terminar sua nova casa. Sozinho
teria gastado pelo menos um mês.

Orgânico — aquilo que é relacionado
aos organismos, aos seres vivos de um
modo geral. Ex.: o adubo orgânico, feito a partir de fezes de animais, costuma
ser menos nocivo ao meio ambiente,
uma vez que o adubo industrial contém
elementos sintetizados em laboratório,
que podem ser prejudiciais a diversos
seres vivos.

Naufragar - destruir-se a embarcação
devido a acidente, indo ao fundo do
mar; o mesmo que soçobrar.
Nobre — indivíduo que pertence à nobreza; aquele que, por direito de nascimento ou decisão do rei, possui determinado títulos e privilégios em relação
a outros grupos sociais. Ex.: apenas os
mais influentes nobres portugueses do
início do século XIX acompanharam
a corte portuguesa em sua fuga para o
Brasil.
Ofício - qualquer atividade especializada de trabalho, emprego ou profissão.
Ex.: Manuel tinha por oficio ser sapateiro, era o que ele tinha aprendido desde a adolescência e no que ele trabalha-

Paleontológico — que diz respeito à paleontologia, a ciência natural que estuda a vida do passado da Terra e o seu
desenvolvimento. Esse estudo tem por
base as informações encontradas nos
fósseis, nos restos ou vestígios preservados de animais, nas plantas ou outros
seres vivos em rochas, sedimentos, gelo
ou âmbar (a palavra “fóssil” deriva do
termo latino fossile que significa “desenterrado”). Ex.: as ossadas encontradas em cavernas do interior de Minas
Gerais constituem importante descoberta paleontológica, uma vez que demonstram a existência de seres humanos na região há milhares de anos.
Pragmatismo — modo de pensar que
coloca como prioridade o aspecto prático das coisas. Ex.: Zé das Couves era
pragmático a respeito da arrumação de
sua casa, se um objeto não tinha utili-
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dade e era apenas decorativo, prontamente jogava-o fora.
Promulgada — quando o Poder Executivo (presidente da República, governador, prefeito etc.) declara a autenticidade de uma lei, publicando-a e
providenciando para que ela seja cumprida.
Propriedade privada — propriedade
pertencente a uma pessoa ou empresa
particular, ao contrário de propriedades de uso público ou pertencentes ao
Estado (praças, repartições públicas
etc.)
Restauração — reparação ou conserto
de alguma coisa que está em mau estado de conservação ou desgastada pelo
uso. Ex.: consertar o piso, entalhar novas figuras para o altar, pintar os azulejos da forma que eram originalmente, a
completa restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário deve levar anos.

tornou costumeiro, que foi incorporado aos hábitos; também pode ser relativo a algo que se baseia na tradição e
que se transmite de uma geração para
outra. Ex.: as festas em homenagem
à padroeira do município ocorriam
sempre na última semana de setembro.
Não havia nenhuma lei determinando
que devesse ocorrer naquela semana, a
tradição criou-se ao longo dos anos e
foi passando de geração a geração.
Tripulante — pessoa que forma a tripulação de uma aeronave ou embarcação; indivíduo empregado para trabalhar num navio ou avião.
Vestígio — ruína, resto, resquício; sinal deixado por algo que desapareceu
ou de uma pessoa que passou. Ex.: a
casa erguida em homenagem a Dom
Pedro II devia ser imensa, os vestígios
dos grandes alicerces nos permitem
imaginar tratar-se uma construção
monumental.

Tradicional — refere-se a algo que se
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