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Todas as tardes, quando o sol se põe atrás das serras avermelhando
o entardecer, sento na cadeira de balanço, que fica na varanda de nossa
casa, e, ao longe, posso ver os morros e serras distantes, até aonde a
vista alcança.Tudo verde, tudo paz. Com o olhar fixo nesta paisagem,
me transporto a outros tempos. Fecho os olhos e me vejo menina,
moleca, correndo entre os vãos das serras, despreocupada, segura e
tranqüila. Fico a pensar na saga do meu povo; meu povo que fez do
chão da mata a sua terra, o seu forte; meu povo que – há mais de
séculos, desde quando, no Brasil, o negro era considerado matéria
bruta que se comprava no mercado – vem procurando a igualdade
que, embora seja sua por direito, lhe foi arrancada das mãos por uma
sociedade que acreditava que o valor da pessoa estava, entre outras
coisas, na cor de sua pele.

Nossa casa tinha os cômodos amplos, mas, modesta. Uma choça
feita de taipa, barro socado, em armação de taboca e coberta com palha
de buriti. Possuía dois quartos e passando por um estreito corredor
ao ar livre, chegávamos a uma grande cozinha que costumava ser o
local de encontro da família e dos vizinhos. No quintal, muitas árvores
frutíferas, e a mesma areia branca e fina que havia do lado de fora, ia
casa adentro. Porém, mãe Iara era muito cuidadosa e, com uma folha
velha de buriti, mantinha nossa casa sempre limpa.
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À noite, sob a chama reluzente que saía de uma pequena
lamparina à base de querosene, eu ouvia, fascinada, as histórias que
meu bisavô, Nhô Tobias, contava. Ele, já com o rosto todo enrugado,
mostrando a idade avançada, ajuntava a criançada, e, enquanto enrolava
o fumo na palha seca, contava as histórias, muito antigas, do Quilombo
dos Palmares, que ele ouvira quando ainda era criança.

Eu achava muito triste a história dos negros trazidos da África
para trabalhar nos canaviais de açúcar e minas de ouro aqui no Brasil.
Trabalhavam sem sossego nem descanso, sustentados à base de feijão,
farinha e peixe... Comida na medida, sem fartura. Orgulhava-me dos
que conseguiam fugir do tronco no qual eram constantemente
açoitados. Iam embora, levando consigo as marcas do bacalhau, chicote
de três pontas, que cortava a pele, deixando em seus corpos as marcas
da tortura e, em seu sangue, a revolta pungente.

Meu bisavô contava que os fugitivos caminhavam muitas
léguas, até chegar a uma serra onde havia muitas pedras, muitas
palmeiras e um largo rio. O número de escravos que conseguiam
fugir das fazendas ia aumentando, cada vez mais, e todos encontravam
paz e alento entre os Palmares.

Eu, meninota, nunca havia ido à escola, e, aquelas histórias
recheadas de mistérios e lutas cresciam em minha mente. Depois de
ouvir tais histórias, sempre passava uma noite agitada, sem dormir
direito, revirando-me na rede de algodão, feita por minha mãe, e, no
outro dia, logo cedo, ia brincar nos arredores, montada na folha de
buriti que mãe Iara usava para limpar o terreiro e a casa. Quando
minhas amigas estavam por perto, brincávamos juntas, e, se elas
tivessem escutado as histórias do Nhô Tobias, melhor; se não, eu
contava tudo a elas antes de iniciar a brincadeira e, depois, criávamos
nossas próprias histórias, e, no faz-de-conta, estávamos sempre fugindo
dos canaviais de açúcar e nos encontrando, finalmente, com nossos
amigos quilombolas. Quando, já fartas de brincar, queríamos conhecer
mais, saber sobre o que acontecera àquela gente, íamos ansiosas atrás
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do Nhô Tobias. Geralmente ele estava na roça que ficava perto da
minha casa e, ao vê-lo, ainda distante, com a enxada a remexer a terra,
corríamos ao seu encontro, atrapalhávamos o seu serviço, pedindo sua
atenção. Mas para ele contar as histórias dos Quilombos, só à noite,
na mesa da cozinha, sob a luz da lamparina. Então íamos embora com
a promessa de que, depois do jantar, ele nos contaria mais histórias.
Passávamos o dia na expectativa do encontro, pois, sem que
percebêssemos, Nhô Tobias era nosso mestre, nosso professor,
considerado sábio, como um pajé de uma tribo indígena.

Naquela noite Nhô Tobias nos contou que nos Palmares
havia muitos mocambos, aldeias espalhadas e que, então, eles se
juntaram em um governo só. Falou sobre Ganga Zumba, Ganga
na África significa rei, e Zumba era seu nome próprio. Ele era o
chefe do Quilombo dos Palmares e lutava pelos direitos dos negros.
Contou que em um dia de confronto, o inimigo invadiu uma aldeia,
matou gente, queimou casas, degolou crianças, mas um menino de
meses escapou de morrer; deram, então, o pobre a um padre que
criou o pequeno órfão, dando-lhe o nome de Francisco, e o
menino cresceu protegido pelo padre. Foi coroinha, ajudante de
missa, aprendeu matemática, latim, histórias da Bíblia. Tornou-se
um adolescente inteligente, estudado, galgou um conhecimento
que negro nenhum tinha até então. Mas Francisco sentia que tinha
uma sina, um dever a cumprir. Certa noite, tomou a bênção do
padre e foi dormir, como de costume. Porém, no outro dia cedo, o
padre sentiu falta de Francisco à hora do café da manhã. Foi ao
quarto do rapaz e o encontrou vazio, com a rede balançando-se ao
sabor do vento que entrava pela janela aberta. O padre ficou triste,
mas sabia para onde Francisco havia ido. Ele fora ao encontro dos
Palmares, em busca de sua gente. Lá mudou de nome, resolveu
chamar-se Zumbi e adotou uma família. Muito inteligente, em
pouco tempo tornou-se chefe de um mocambo, sendo que todos
os mocambos obedeciam ao Ganga Zumba.
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Lembro-me de que eu nem piscava os olhos, enquanto os
ouvidos ficavam muito atentos a tudo o que Nhô Tobias dizia. Aquelas
histórias contadas na escuridão da noite, com a criançada toda em
silêncio, sentada no chão coberto pela camada de areia branca e fina,
e a sombra de seus corpos refletidos nas paredes socadas da cozinha,
pareciam ter mais emoção. Minha mãe ajeitava a lenha em brasas, no
fogão, e, uma panela de barro cheia de arroz estava lá, sempre quente,
para quem sentisse fome, e a conversa gostosa se estendia noite adentro.

Zumbi era um rapaz danado de inteligente, contava meu
bisavô, olhando a noite escura e fumando seu charuto de palha.
Os negros utilizavam do que podiam para vencer o inimigo: flecha
envenenada, lança, espada, pedras, até água fervendo servia. Faziam
buracos, verdadeiras armadilhas, disfarçadas com galhos. Zumbi
logo se tornou muito temido. Fortaleceu as guerr ilhas que
Quilombo dos Palmares travava com o governo português, porque,
até então, o Brasil pertencia a Portugal, e o governador de
Pernambuco e os fazendeiros lhe obedeciam. Cansados de serem
derrotados, chamaram Ganga Zumba, o chefe do Quilombo dos
Palmares, porque queriam pôr fim àquela quizila.

Ganga Zumba era poderoso e respeitado e, a portas fechadas, o
governo fez-lhe uma proposta de paz. Muito feliz com o combinado,
Ganga Zumba voltou a Palmares e contou ao povo o que aceitara: os
pretos e índios nascidos em Palmares ficariam livres; os que haviam
fugido para lá, teriam que voltar aos seus donos e aqueles que
obedecessem a essa combinação teriam que, dali por diante, obedecer
ao rei de Portugal, ficando sob a proteção dele, recebendo terras para
viver e trabalhar, podendo, então, estabelecer um comércio entre
Palmares e as cidades vizinhas.

Zumbi ouviu tudo, mas não aceitou aquela condição. Para ele, a
liberdade só teria sentido se fosse para todos os negros. Ganga Zumba
aceitou o combinado e mudou-se para uma fazenda chamada Cacaú.
Ilusão de Ganga Zumba que perdeu todo o poder que tinha e, certo
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dia, foi morto envenenado sem se saber por quem. Zumbi continuou a
luta. Uma moça branca, chamada Maria largou tudo para acompanhar
Zumbi na sua guerrilha contra a escravidão, e, o que ele tinha em mãos
era o apoio dos negros e o sentimento de liberdade. Lutou ainda por
muito tempo até que certo dia foram pegos de surpresa. Muitos
pelouros – balas de ferro, atiradas por canhões – caíram sobre Palmares.
Logo, tudo se incendiou acabando com Palmares e as armas venceram
o ideal de liberdade. Mesmo assim Zumbi escapou, e, coxo, devido a
um pelouro que explodira a seu lado, não tinha mais a habilidade de
outrora. Mas Zumbi era tinhoso, não desistia do que quer ia.
Continuou a lutar, formando novo exército; mandava espiões à cidade
para trazer novos guerreiros. Um espião foi capturado e torturado até à
exaustão e, num desespero, entregou o local de esconderijo de Zumbi.
Desta forma, Zumbi foi assassinado, acabando com o sonho de
liberdade de milhares de negros que o seguiam.

Minha mãe, sempre que ouvia estas histórias, passava a mão cansada
no meu ombro, suspirava, dizia que era por isso que não me deixava ir
para a cidade, pois o sangue do homem branco era ruim... Tinha nos olhos
o medo, passado a ela por gerações. Chamava-se Iara e nunca havia saído
de nosso vilarejo para lugar nenhum. Meu pai, com a cara fechada,
sentindo-se incomodado com a perturbação de seu sono, reclamava, usava
de sua autoridade e, num instante, acabava-se a fantasia, quando então,
íamos dormir. O que estou falando me foi contado, há muito tempo, e
muitas coisas se perderam da memória, mas o que ficou vivo em meu
coração e não morrerá jamais é o orgulho de minha raça, de minha cor.
Muita gente do meu vilarejo desconhece a história do Quilombo dos
Palmares. Tive sorte de ter alguém como Nhô Tobias que me ajudou a
formar uma consciência crítica em relação ao papel do negro em uma
sociedade tão injusta como a nossa. Nunca fui para o tronco, não tenho
na pele as marcas do bacalhau, mas trago comigo a mágoa do sofrimento
de minha gente e a certeza de que não sou melhor nem pior do que
ninguém, apenas igual e quero este reconhecimento como direito.
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Palmares foi o maior e mais importante quilombo que existiu
no Brasil. Porém a tentativa de fuga dos negros aconteciam em outras
regiões do país, não só em Pernambuco. Hoje, a região conhecida como
Chapada dos Veadeiros, cheia de serras, morros, buritis e banhada pelas
águas do rio Paranã, foi o refúgio ideal encontrado pelos escravos que
trabalhavam nas minas de ouro, no estado de Goiás. Sendo de difícil
acesso, os negros que se escondiam nos vãos daquelas serras, não eram
encontrados por seus patrões. Foi nessas paragens que meus
descendentes encontraram descanso.

���

Continuando minha história, meu nome é Bernadete, mas me
chamam de Berta. Venho de uma região muito pouco conhecida, no
extremo norte do Goiás, entre os municípios de Cavalcante e Terezina,
ao sul, e Monte Alegre a nordeste, recanto do rio Paranã. Nossa
comunidade é formada por negros e cafuzos, e viveu, por muito tempo,
quase sem contato com o resto do mundo. Minha mãe, como já disse,
nunca saiu da região dos Kalungas; assim me criou, também sem sair
de lá. Esporadicamente, poucos visitantes como caixeiros viajantes ou
apenas alguns curiosos, passavam em nossa região. Caso fosse algum
desconhecido, que nunca houvesse aparecido por lá, era sempre
recebido com hostilidade, pois, até pela nossa cultura, não gostávamos
de brancos circulando em nosso meio.

Para não dizer que éramos totalmente isolados, algumas pessoas de
nossa comunidade mantinham pequeno contato com as cidades ao pé da
serra, pois precisávamos de sal para cozinhar e de querosene para nossas
lamparinas. Nossos homens desciam, então, a serra, levando consigo a
buraca – uma caixa com tampa feita com couro de boi, que servia,
principalmente, para colocar a farinha de mandioca que produzíamos,
bem como o arroz já limpo, feijão, pele de veado, pena da ema, sabão,
enfim, tudo o que produzíamos e queríamos comercializar na cidade.
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Trocávamos a farinha de mandioca e outros produtos pelas
coisas de que precisávamos. Trazíamos, também, algumas vezes,
carne de sol das cidades ao pé da serra, e havia, ali, um grande
preconceito contra nós. Eles nos tinham como selvagens, feiticeiros,
preguiçosos e sujos. Porém as pessoas que nos rotulavam não
conheciam nossa luta, nossa vida, nossos costumes, falavam por falar,
aumentando a distância entre nós. É certo que não nos mantínhamos
muito limpos, principalmente os homens, pois a própria caminhada
da descida da serra, sem estrada, por entre as árvores e, em outras
vezes, o sol muito forte, deixava-os com a aparência realmente suja
e desajeitada, mas isto era devido às grandes dificuldades com que
passávamos nos vãos das serras e também às poucas noções de
higiene que tínhamos até então.

Meu bisavô, o Nhô Tobias, contava que em sua juventude
as coisas eram mais difíceis. Como as cidadezinhas ao pé da serra
não passavam de vilarejos, nem sempre elas dispunham de um
estoque que atendesse às necessidades da comunidade Kalunga.
Assim, para conseguir comprar tudo o que fora encomendado, os
tropeiros necessitavam de viajar para cidades mais distantes, como
Belém do Pará. A viagem era sempre muito penosa, pois eles
seguiam em pequenas embarcações; na verdade, iam de bote!
Imaginem a quantos perigos estavam expostos... Seguiam pelos rios,
passando do Paranã ao Tocantins até saírem em Belém. Estas viagens
demoravam um ano inteiro e os tropeiros as faziam, deixando para
trás a família inteira. Muitas mulheres desmaiavam, no momento
da despedida, com medo de não tornarem a ver seus homens que
partiam naquelas loucas aventuras.

 Era uma grande peleja! Muitas vezes eles enfrentavam as
enchentes dos rios, e a pobre embarcação, cheia de mercadorias, seguia
rápido junto à forte correnteza. Nas partes em que o rio ficava mais
raso, era ainda pior, pois o bote encalhava na areia ou nas pedras, e os
tropeiros, geralmente já cansados da viagem, tinham que descer,
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descarregar o bote e puxá-lo com uma corda, até desencalhá-lo. Com
o tempo, deixaram de ir para Belém do Pará e começaram a comprar
suas mercadorias em Barreiras ou em Formosa, cidades que ficavam
bem mais próximas da nossa região. Em parte os tropeiros livravam-
se dos perigos dos rios, porém, precisavam driblar os índios que os
atacavam com flechas afiadas. De qualquer modo, era uma viagem
sofrida também. Por todas estas coisas, quando eu olhava para Nhô
Tobias e via em seu rosto as marcas do sofrimento, da luta diária pela
sobrevivência, orgulhava-me ainda mais de tê-lo como bisavô.

Na minha infância, fazia meus próprios brinquedos, feitos com
buriti, mas o que eu gostava mesmo era de sair pelo mato, inventando
minhas próprias brincadeiras. Todos os meus parentes tinham muitos
filhos, pois não fazíamos nenhum controle de natalidade. Porém, sou
filha única, mãe Iara queria mais, tinha vontade de encher a casa como
suas irmãs, mas se justificava, com o olhar distante, dizendo que Deus
não queria, e por isso, só lhe deu uma. No caso eu. Não sei ao certo
o que aconteceu, mas quando eu era ainda muito nova, antes mesmo
de ter completado um ano de idade, mãe Iara perdeu um bebê. Ela
contava que ficou dias e dias deitada na cama perdendo muito sangue
e, depois disto, nunca mais engravidou de novo. Desta maneira, ela
me enchia de cuidados exagerados e transferia a mim seus medos,
tanto é que eu não me distanciava muito dos arredores de nossa casa,
pois tinha receio de me perder na mata, acabar chegando ao pé da
serra e encontrar uma civilização que eu desconhecia, mas que aprendi
a temer. Era uma preocupação sem fundamento, pois hoje sei que,
para chegar ao menos perto de qualquer cidade lá embaixo tinha que
percorrer mais de doze horas por estradas a cavaleiras – caminhos
estreitos feitos pelas pisadas das patas dos cavalos – e chão batido,
íngremes e de difícil acesso.

Na minha região todo mundo é parente. Eu tinha muitos primos
e minha casa estava sempre cheia de crianças. Na verdade éramos uma
grande família. Próximo à nossa casa havia um córrego onde
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tomávamos banho. Tínhamos o costume de andar nu, sem nenhum
constrangimento ou vergonha. Isto era muito comum. Lembro-me de
que eu ficava o dia todo sem roupa nenhuma sobre meu corpo. Sentia
na pele o frescor do vento. Nos olhávamos com naturalidade, sem
maldade nem malícia... Na minha terra ninguém passava fome; se
alguém não tivesse o que comer, o outro ajudava. Se em alguma casa
tivesse carne, era dividida entre os parentes.

Aos oito anos eu já ajudava na roça. Plantávamos arroz, mandioca,
milho, abóbora, melancia... Os homens ficavam com o trabalho mais
pesado que era derrubar a mata e arrancar os troncos e cepos das
árvores, deixando o terreno limpo, e as mulheres e crianças colocavam
as sementes. Fazíamos um revezamento diário para cuidar da roça, com
todos participando da colheita. O sol era nosso aliado, pois fazia a
semente brotar, e a lua ajudava as plantas crescerem, regulando o
plantio e a colheita. Enfim, existe, até hoje, uma grande harmonia entre
a natureza e os kalungas. Nós a preservamos não devastando o solo, e
ela, em recompensa, nos presenteia com seus frutos. E assim fui
crescendo, espantando os periquitos que queriam acabar com nossa
plantação. Ficávamos escondidos, usávamos bodoque, pequeno arco
que atira pedras, depois de atrair os periquitos com cantos e assobios,
para armadilhas feitas com visgo de gameleira. Apesar dos transtornos
que os periquitos representavam para a plantação, para mim, era uma
grande brincadeira.

Aos poucos, os sinais da adolescência foram chegando e
transformando meu corpo franzino. Comecei a criar formas de menina
moça, minhas brincadeiras foram se modificando e criei muitos amigos
imaginários. Conversava com eles no meu quarto, inventava fantasias.
Não me esquecia nunca da história dos Quilombos. Em toda
brincadeira que eu inventava, estava o Zumbi, aquele que meu bisavô,
Nhô Tobias, contava, e, juntos, enfrentávamos todos os inimigos. Eu
era a sua Maria, como na história, que havia deixado tudo para segui-
lo, e, pela janela do meu quarto, ficava olhando a mata com uma
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curiosidade de conhecer o que existia além dos vãos de nossa serra.
Nestas horas me dava uma saudade doída do meu bisavô Nhô Tobias.
Ele não me passava medo, como minha mãe, ao contrário, me ensinou
a lutar por aquilo que eu acreditava. Sofri muito, numa tarde, quando
meu pai entrou em casa com ar de preocupado, chamando minha mãe
para conversar no canto da cozinha. Mãe Iara nem escutou direito o
que ele dizia, saiu correndo com a mão na cabeça e gritando alto: Nhô
Tobias, Nhô Tobias... não!..., saí correndo atrás dela, até chegarmos à
roça. Morreu de velhice, quase centenário. Morreu trabalhando, que
era o que ele mais gostava de fazer.


