


Universidade Federal de Goiás

Reitora
Angelita Pereira de Lima

Vice-Reitor
Jesiel Freitas Carvalho

Diretora do Cegraf UFG 
Maria Lucia Kons

Conselho Editorial
Ceiça Ferreira [Conceição de Maria Ferreira Silva] / Universidade Estadual de Goiás-UEG
Jaqueline Gomes de Jesus / Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro-UFRRJ
Leda Maria Martins / Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
Renata de Lima Silva / Universidade Federal de Goiás-UFG
Santa Julia da Silva / Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS
Victor Hugo Neves de Oliveira / Universidade Federal da Paraíba-UFPB



Luciene de Oliveira Dias

Aquilombamento

Cegraf UFG



© Luciene de Oliveira Dias, 2022

© Cegraf UFG, 2022

Projeto gráfico e diagramação

Géssica Marques de Paulo

Revisão

José Pedro Morais de Araújo

Projeto Artístico

Ralyanara Moreira Freire

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

GPT/BC/UFGDados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
GPT/BC/UFG

Bibliotecário responsável: Enderson Medeiros / CRB1: 2276

D541 Dias, Luciene de Oliveira.
Aquilombamento [Ebook] / Luciene de Oliveira Dias. – Dados

eletrônicos (1 arquivo : PDF). - Goiânia : Cegraf UFG, 2022.

Inclui bibliografia.
ISBN:

1. Quilombos - Tocantins - História. 2. Quilombolas - Tocantins -
História. 3. Quilombo Barra de Aroeira - Tocantins - Posse da terra. I.
Título.

CDU: 316.347(=1:81=013)

978-85-495-0498-2



4



A terra é o fundamento do quilombo!
Beatriz Nascimento – Ori



Para quem se aquilomba cotidianamente!
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Fotografia 1 – Izabel e casa construída pela empreiteira responsável por asfalto na TO-247.

Apresentação

Arriscar-se na escrita do que é sentido e vivido cotidianamente é 
trazer para o mundo das letras o que a maior parte das pessoas chama de 
“realidade”. É de uma complexidade encantadora escrever uma realidade 
em fuga, uma realidade movediça, uma realidade aquilombada, uma 
realidade que se esconde em cada beco, em cada fresta que se abre, em 
cada brejo que se forma. Chego a um ponto em que não sei se a realidade 
é que se move ou é a própria escrita que nunca para.
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Na tentativa de me aquilombar também na escrita, mantenho pro-
funda sintonia com a escritora brasileira Conceição Evaristo, que, em 
seu livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres, defende que é admirável 
que não tenhamos pudor ao contar as histórias, sejam elas reais ou in-
ventadas. Considero a inventividade uma das principais características 
buscadas por quem pesquisa, haja vista a própria invenção humana e 
de suas categorias. Até o momento em que admito: a escrita é a reali-
dade, sua transformação, sua amplificação, sua ampliação e, por vezes, 
sua redução. Registro, nessas primeiras linhas, que minha intenção é 
amplificar e positivar.

Escrever é um trabalho, é uma ação-movimento que fundamenta 
o que me foi passado pela oralidade e que sustenta o que será. Daí a re-
levância e o comprometimento de escritas empenhadas na construção 
de um mundo melhor. É assim que me posiciono aqui: comprometida. 
Esse livro-ação-movimento fundamenta, traz histórias que me foram 
contadas aos pedaços, de miúdo, no cotidiano tão generoso em fazer-
-se presente, aquilombado. Por isso, eu tive que me dedicar com muito 
respeito à ação de catar as melhores palavras, o que não significa que eu 
tenha acertado sempre.

As linhas aqui esticadas trazem histórias que seguem, que passam, 
que têm corpo pulsante e insistente em incorporar a própria história 
que se move e foge, que se esconde nas frestas de pedregulhos, no bre-
jo viscoso que provoca muitas adesões. Também sob a inspiração de 
Conceição Evaristo, em No Meio do Caminho: Deslizantes Águas, esta-
mos diante de um livro-água, que empresta palavras para dizer de não-
-ditos e busca operar uma eloquente transgressão narrativa:
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(…) Sigo os passos,
Passo a passo.
e fundo outro caminho.

Sigo os passos.
Passo a passo.
Sigo e passo.
As águas passam,
e as pedras ficam…
(Evaristo, 2017, p. 105)

Em um trabalho-ação, trago então algumas palavras-água que 
percorrem o quilombo Barra de Aroeira, no Tocantins, estado brasileiro 
criado a partir da Constituição de 1988 e instalado em 1989. Barra de 
Aroeira é um quilombo que, como os outros milhares existentes no Brasil, 
ainda carece de ver suas terras integralmente tituladas, ressonâncias 
políticas, representatividade reconhecida e cuidados institucionais, mas 
que brota generosas porções de ciência, história, memória e sabedoria.

Ser quilombo e ser quilombola, por aqui, tem sentidos convergentes 
porque as pessoas imersas nessas histórias não se furtam em literalmente 
vestir a roupa do herói fundador, da mesma forma que mergulham no 
trabalhar-agir as terras de pertencimento e herança. “A terra tá aí pra ser 
trabalhada”, dignifica Manoel Pumbu a compreensão do que fundamenta 
a sua existência quilombola.

Disposta a contar essas histórias da Barra e decidida a seguir os 
passos, passo a passo, eu, mulher preta e pesquisadora, fui ao  Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) ver como estava 
caminhando o processo, mas fui confundida com mais uma mulher 
quilombola – porque a negritude chega primeiro – e, consequentemente, 
a informação limitada chegou com um “você é filha de quem lá?”. Entendi 
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que deveria seguir e passar, afinal transgredir, na literatura e na vida, é 
também perceber que “as águas passam, [...] e as pedras ficam”. Passei! 
Passemos!

E foi no Incra do Tocantins que passei, ainda em 2008, por um 
relatório técnico que reduz arbitrariamente as terras do quilombo 
Barra de Aroeira diante do que foi delimitado originalmente, um saque 
histórico que traz precariedade para o viver quilombola. Sigo os passos, 
passo a passo, e aguardo até o ano de 2021, especificamente o dia 3 de 
setembro, para ver a notícia de que esse percentual irrisório de terras 
é o que recebeu a titulação. Da minha parte, 13 anos foi um tempo 
relativamente curto de espera diante dos 150 longos anos esperados pelo 
grupo quilombola da Barra para ter sua situação fundiária considerada 
parcialmente titulada. Quantas histórias mais serão necessárias para que 
migalhas sejam garantidas? Sigo e passo!

A Barra segue seus passos, passo a passo. Enfrentou os monstros 
encarnados e fardados da Guerra do Paraguai; enfrentou comitiva de 
viagem que mais parecia uma romaria rumo à terra prometida; enfrentou 
incêndio que destrói matas, casa, documentos e esperanças; enfrentou 
cartorários que desviam direitos. A Barra segue seus passos enfrentando 
as lutas impostas pelo reconhecimento como quilombo, sem esquecer 
que esse é resultado do autorreconhecimento, que vem primeiro.

Juntando pontas do passado e do presente para construir um futuro 
auspicioso, a Barra enfrenta políticos mancomunados com latifundiários; 
enfrenta políticas públicas assistencialistas; enfrenta o estigma, o racismo 
e outras manifestações de preconceito. Enquanto ação-água, a Barra 
conta suas histórias, e elas passam pelo caminho que leva dezenas de 
mulheres ao Brejo Grande todos os dias, outras dezenas aos quintais 
para as reuniões da Associação ou simplesmente para a coleta do caju 



13

e da manga. A história também passa pela Barra, que se junta para os 
festejos do santo de devoção.

Os caminhos percorridos por esse povo já contam mais de 150 anos 
presentificados pela chegada, espalhamento, integração e construção 
cotidiana. São gerações que foram atropeladas pela invasão de suas 
terras e a expulsão por grileiros ou pela “febre braba”, que ainda pelos 
idos de 1915 deu lições do necessário distanciamento social para evitar 
a contaminação pela doença que matou Félix José Rodrigues e tantas 
outras pessoas do grupo.

A doença chegou ao grupo por causa das águas do córrego São 
Domingos, que estavam contaminadas, e as pessoas tiveram que se 
afastar. Foi nesse momento que houve uma intensa invasão das terras por 
oportunistas que se aproveitaram da condição de espalhados que o grupo 
vivenciava. Isso porque os pequenos núcleos familiares não conseguiam 
controlar quem entrava e quem saía da grande extensão de terras.

Esse distanciamento entre as famílias perdurou até os anos de 1930, 
quando teve início um movimento de reagrupamento na área de terras 
onde hoje são encontradas as moradias e pequenas roças. Juntar os 
núcleos familiares no que hoje é reconhecido como Barra fortaleceu o 
grupo politicamente e reaproximou os parentes, mas dessa vez foram 
as terras que ficaram espalhadas.

Depois da condição de espalhado pelo amplo território demarcado 
por Félix, o herói da Barra, e documentado por Dom Pedro II, o grupo 
se juntou na área onde está a Barra de Aroeira.  Essa estratégia política 
de vida já indicava que juntas as pessoas podem ser mais fortes e fazer 
os enfrentamentos necessários. Juntas estão ainda hoje significando suas 
vidas atualizadas pelo aquilombamento.
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A Barra segue seus passos e pousa sua ação no viver quilombola 
cotidiano, orgânico, dinâmico. Pousa sua ação nos saberes que curam a 
partir do benzer ou do fazer parir. Demarca o conhecimento das plantas 
dos quintais e das roças. Movimenta-se entre as grutas, evitando o acidente 
da picada de cobra e garantindo o acesso à espiritualidade e à demarcação 
pelos pés de buriti (Mauritia flexuosa). Dedica-se ao preparo cuidadoso 
do doce de caju e ao uso de suas castanhas para levar à meninice a “biroca”. 
Refresca-se nos quintais que acolhem a horta e deixam a criação solta, 
invertendo generosamente a lógica do cercamento.

A presença das redes sob os frondosos pés de manga centenários 
aciona um tempo de ocupação e vida plena na Barra. Isso porque, se 
tem pé de manga, tem gente agindo, trabalhando as terras, vivenciando 
os quintais, cuidando da criação. Escrever a Barra sem passar por seus 
quintais pode até ser uma escolha para quem busca fazer ciência a partir 
de voos rasantes, mas como a proposta dessa escrita envolve o despir-
se e o entregar-se, é por esse ar que respiram as palavras aqui grafadas.

Ainda pensando pela lógica evaristiana, muitas são as pedras que 
também compõem o dia a dia, mas o quilombo vai inscrevendo suas 
histórias e escrevivenciando a contrapelo, como as águas de Conceição 
Evaristo. Por isso, por aqui me deparo com a rigidez do asfalto que corta 
o quilombo literalmente ao meio e que ceifa vidas quilombolas por pés 
nervosos no acelerador de turistas aventureiros. Por aqui encontro anseios 
estrangeiros para que tramem e teçam como antigamente, embora as 
mulheres daqui saibam muito bem como fazer isso no presente. Mas 
a Barra passa – e passa suavemente – como águas que deslizam a vida.

Nas letras que brotam neste livro, desejo mostrar essa Barra viva e 
vivificada pelo aquilombamento cotidiano. O quilombo já fazia parte 
do meu cotidiano, uma vez que morei em Palmas por mais de 12 anos 
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e a capital tocantinense fica pertinho da Barra. Mas a convivência com 
o quilombo foi mais demorada por mim nos anos de 2008 e 2009, 
quando eu fazia pesquisa para um doutoramento. Já nos anos de 2020 
e 2021, a Barra entra de novo na minha vida através de um aplicativo 
de mensagem, por ocasião da pandemia-sindemia de Covid-19 e pelo 
fato de ter parte de suas terras tituladas.

Dessa forma, grande parte das falas encontradas aqui foi expressa 
exatamente nos anos de 2008 e 2009. Essa informação é relevante porque 
algumas letras aqui foram acessadas em conversas com pessoas que já 
faleceram, como é o caso de Manoel Pumbu, que morreu em 2019 sem 
ver suas terras garantidas. Alguns outros nomes, infelizmente, já habitam 
o “campo santo”, além de outros que ainda percorrem os caminhos do 
reconhecimento.

Todas as fotografias aqui encontradas também são de minha autoria 
e foram tomadas nos anos de 2008 e 2009. A capa e toda a ilustração 
do livro foram uma realização artística de Ralyanara Moreira Freire. 
Essa pesquisadora-antropóloga-estudante-costureira experimenta, com 
seus traços e grafias, caminhos possíveis para o autorreconhecimento. 
Aquilombamo-nos para fazer melhor o que precisava ser feito.

O que aquilomba Barra de Aroeira desde os seus primeiros momentos 
é a ancestralidade comum a Félix José Rodrigues, o herói fundador que 
lutou na Guerra do Paraguai, voltou vitorioso para o Brasil e recebeu como 
recompensa as terras hoje ocupadas por seu povo. Compreendendo que 
na Barra todas as pessoas são Rodrigues, embora haja algumas que não 
inscrevam esse sobrenome em suas certidões de nascimento. Escolhi aqui 
trabalhar somente com o primeiro nome de quem participa da pesquisa, pois 
usar somente o primeiro nome me desperta a proximidade e a confiança.

Dessa forma, desde o início, trago as pessoas participantes da pesquisa 
pelo seu primeiro nome e as aglutino ao sobrenome do herói fundador. 
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Segundo Cândida, que é Rodrigues porque casou-se com Januário, o 
qual mantém roça nas terras da Barra e cujo pai chegou na localidade em 
1967, “Essa é a história de nós tudo aqui. E nós tudo aqui é Rodrigues. 
Nós tudo aqui é quilombo”.

A palavra quilombo sustenta-se no termo kilombo, que, em Bantu, 
pode ser interpretado como pouso. Fica, então, a partir dessa palavra, o 
convite para que acessemos as letras que se seguem e pousemos atenção 
especial à Barra de Aroeira, aquilombando-nos para ler e, seguidamente, 
para fazer valer os direitos dos povos quilombolas.

Esse livro foi elaborado no escopo do Pindoba – Grupo de Pesquisa 
em Narrativas da Diferença, que tem buscado cotidianamente a teorização 
pelo vivido. Sobre o que seja pindoba, importante dizer que para chegar 
ao coco babaçu, muitas mulheres precisam entrar em latifúndios, por 
entenderem que “o babaçu nunca ninguém plantou” e, portanto, deveria 
ser de todo mundo. Mas a terra tem dono, e tem lei que diz isso no Brasil 
desde 1750, quando foi criada a Lei de Terras.

Como quem tem terra não quer o coco, as mulheres quebradeiras de 
coco se “embrenham na mata” e pagam um preço alto por essa ousadia. 
Para proteger as terras do patrão, o vaqueiro arma o laço, joga contra as 
quebradeiras, atiça o cavalo e rompe o outro lado da cerca, expulsando as 
mulheres. A violência é tão grande que elas ficam dias em casa, quietas, 
se recuperando da violência e esperando o melhor momento para voltar 
e quebrar o coco dignamente.

Em uma economia de mercado, os babaçuais são empecilho para 
o pasto e/ou para a monocultura. Desta forma, uma atitude-padrão 
entre latifundiários é atear fogo nos babaçuais para impedir a entrada 
das quebradeiras de coco. Após a queimada, a aparência de morte se 
estabelece na vastidão, que se torna cinza na cor e no cheiro. A vida 
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concentrada na semente adquire uma crosta que não permite dizer que 
dali pode brotar vida.

Contudo, basta uma pequena chuva e o aspecto do espaço devastado 
se reconfigura completamente. A crosta morta se abre e milhares de 
brotos, palmeirinhas jovens, aparecem e esverdeiam tudo. O cheiro de 
folha verde toma conta do espaço e os olhos de quem acessa o ambiente 
se enchem de vida verde e brilhante. São as pindobas existindo.

Para ajudar no raciocínio, aciono o nome pelo qual os povos tupis 
designaram o nosso país: Pindorama, ou terra das palmeiras ou terra 
livre dos males. Sua etimologia vem do tupi pindowa-ráma, e é por essa 
etimologia que as pindowas rebrotam mais fortes após sucessivos golpes 
coloniais, inclusive nos milhares de quilombos.

Ainda para melhor compreender o que são pindobas, faço referência 
à ave mitológica Fênix, que, após viver por 300 anos, entrega-se a um 
braseiro e se deixa arder em chamas para, posteriormente, renascer das 
próprias cinzas. Este pássaro fabuloso capaz de transformar-se em fogo 
possui enorme força e a capacidade de renascer do que parecia unicamente 
a morte. A mitológica Fênix nos inspira para a poesia, a literatura e os 
aconselhamentos, podendo ser lida como uma representação da resiliência.

É possível associar a pindoba a um dos ideogramas do sistema de 
escrita Adinkra Axântis, utilizado pelos povos Akan, da África Central. 
O Sankofa pode ser encontrado na representação de um pássaro com a 
cabeça voltada para trás pegando um ovo de suas costas. Representado 
também no formato de coração estilizado, o Sankofa é ainda muito 
procurado por quem busca força vital e capacidade de superação.

Considerando-se a impossibilidade da tradução, mas reconhecendo 
sua necessidade, Sankofa, Fênix e Pindoba são a capacidade de voltar 
o olhar para trás e buscar algo que é nosso, mas que foi usurpado ou 
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esquecido. Capacidade essa que pode ser traduzida também como 
resiliência, em termos conceituais, uma vez que essa é o potencial de 
regeneração que marca determinados corpos após serem expostos a uma 
grande tensão ou impacto.

Resilientes são os babaçuais, que depois de uma queimada renascem 
mais fortes e garantem a vida das populações extrativistas do extremo 
norte do Brasil. Resilientes são as pindobas enquanto manifestação de 
vida após um golpe que parecia fatal e contra o qual não foi possível 
reação imediata. Com presença marcante nos estudos ambientais, o 
termo resiliência aparece também na física, na psicologia e no meio 
empresarial, se relacionando às noções de sucesso e capacidade de 
adaptação às normas sociais. A palavra possui duas origens etimológicas: 
do latim, resiliens significa saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, 
encolher-se, romper; do inglês, resilient remete à ideia de elasticidade e 
capacidade rápida de recuperação.

Ampliar o espaço para a proliferação da vida em sua pluralidade, 
eliminando agentes de violência, usurpação e morte: eis uma possível 
categorização do que seja pindoba. Trata-se de uma compreensão 
de resiliência que não tem ligação com o reviver do que foi, mas sim 
com a nova vida que nasce após a experiência do que seria a morte. 
Feita a apreensão da categoria ainda em dissertação de mestrado com 
quebradeiras de coco babaçu no extremo norte do estado do Tocantins, 
conduzi a criação, em dezembro de 2012, e agora no contexto da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), do Pindoba – Grupo de Pesquisa 
em Narrativas da Diferença.

O grande motivador para a criação do Pindoba foi o desejo de pensar 
nossos corpos interseccionados por raça/etnia, classe, gênero, sexualidade, 
geração e outros marcadores sociais, transitando por espaços profundamente 
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violentados pelo racismo, xenofobia, machismo, preconceitos e outras 
normatividades. Produzir ciência a partir da interseccionalidade, sem 
estratificar dores ou opressões e considerando as especificidades, é ainda 
o grande desafio e esperança. O saldo, a priori, possibilita que o Pindoba 
aglutine pesquisas, estudos e apoios mútuos em níveis de graduação, 
mestrado e doutorado, além de empenhar-se no acolhimento.
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Fotografia 2 – Mulheres e meninas envolvidas com a horta comunitária.

Terras de Quilombo

Terra e quilombo são adesões quase automáticas quando provocamos 
uma reflexão sobre o tema. A discussão sobre quilombos no Brasil 
enfrenta, atualmente, fortíssimos desafios políticos e ideológicos, uma 
vez que o país, como muitos outros mundo adentro, foi tomado por 
uma onda de perdas cotidianas de direitos, destacadamente na segunda 
década do século XXI. Esse contexto se explicitou especialmente com a 
crise sanitária provocada pela pandemia-sindemia de Covid-19.

São centenas de povos que já conquistaram o reconhecimento 
institucional, resultado da organização interna dos próprios grupos para 
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o autorreconhecimento, mas que ainda aguardam a liberação do título 
das terras onde vivem. Políticas reacionárias ainda impedem a titulação e 
os enfrentamentos alcançam todas as esferas de poder. Esse foi o cenário 
que submeteu o povo da Barra a tão longa espera e luta para conquistar 
o título das terras hoje ocupadas.

Desde a Constituição Brasileira de 1988, a compreensão do que seja 
quilombo no Brasil alcança fortes debates e atualizações. O artigo 68 do 
ADCT － Ato das Disposições Constitucionais Transitórias － inscreveu 
a obrigatoriedade do Estado nacional de conferir direitos territoriais aos 
povos quilombolas reconhecidos.

O direito ao título das terras é conquistado depois de um amplo 
processo que atribui o reconhecimento quilombola pelo pertencimento 
étnico, seguido da emissão de certificação de reconhecimento pela 
Fundação Cultural Palmares, a qual subsidia seu ato por relatórios 
levantados diretamente com os grupos. Tudo isso equivale dizer que 
quilombo é um conceito contemporâneo.

O reconhecimento, sem dúvidas, fortalece os grupos para que trilhem 
o longo caminho rumo à emissão do título definitivo de suas terras. Já o 
autorreconhecimento é processual e profundamente impulsionado pela 
luta por especificidades, sempre que há o risco de descaracterização, 
concomitante com a busca pela equidade a partir de uma existência coletiva.

Por isso, ser quilombo no Brasil de hoje é costurar a complexa trama 
de ser único e coletivo ao mesmo tempo. É trabalhar cotidianamente 
para obter o reconhecimento institucional e ainda investir em profundos 
mergulhos identitários para uma existência plena, pelo que se é. Ser 
quilombo no Brasil de hoje implica em habilidade para operacionalizar 
identidades e coletividades.

Diante da realidade de povos tão específicos e, ao mesmo tempo, 
tão sintonizados entre si, torna-se necessária, da perspectiva de quem se 
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habilita a escrever, a fina definição de um corte sincrônico no presente 
sem abandonar as linhas da tradição e da ancestralidade. Também é 
primordial que a ruptura com definições historiográficas do conceito 
de quilombo – que convencionalmente leem quilombo como reduto de 
pessoas negras em fuga – não seja definitiva. Isso porque ao reconhecer 
a dimensão complexa dos processos que racializaram e inferiorizaram 
estes grupos em sua composição contemporânea, é possível dar um 
passo fundamental para implementar a luta antirracista a partir dos 
quilombos brasileiros.

Quilombos, então, são compostos por sujeitos históricos que existem 
aqui e agora. Quilombos são presentificados todos os dias por pessoas 
que ocupam terras que, por direito, devem ser tituladas pelo Estado 
brasileiro. A evocação ao passado é importante exatamente porque se 
constitui numa forma vigorosa de confirmar a existência atual do coletivo 
que define o seu lugar social. Aquilombamento, nesses termos, é um 
processo cuidadoso de aglutinar pertencimentos e fortalecer as tramas 
históricas, apresentando um ponto de vista que, na maioria dos casos, 
foi rasurado pela história oficial e pela hegemonia política.

Dessa amplitude que marca a compreensão contemporânea do 
que sejam quilombos no Brasil, busco alinhavar aqui concretudes 
e especificidades que fortalecem e demarcam o lugar de Barra de 
Aroeira. Diante de um Estado nacional que até emite um documento 
de reconhecimento quilombola, mas que não age efetivamente para 
assegurar direitos constitucionais, o quilombo Barra de Aroeira, como 
muitos outros quilombos brasileiros, vive tempos de maturação e espera 
por cidadania plena.

Nesse limbo, o quilombo esperança o seu processo cotidiano de 
juntar documentos e reforçar a ocupação histórica para provar, de 
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novo e de novo, para efeitos institucionais, quem é. Já internamente 
não há dúvidas e, por isso, não há necessidade de provas. “Aqui nós 
tudo é quilombo”, assegura também Manoel Pumbu. Reconhecida 
como quilombo em 2006, a Barra, perfeitamente ajustada ao conceito 
contemporâneo de quilombo, só conquistou o direito de ver suas terras 
parcialmente tituladas em 2021, após toda luta e espera.

A extensão das terras da Barra é de “12 léguas em quadra”, como 
medem especialmente as pessoas mais velhas, ou 79.200,0000 ha (setenta 
e nove mil e duzentos hectares), conforme especificações do Incra do 
Tocantins. A área titulada corresponde a 1.000,0000 ha (mil hectares), 
conforme divulgado pelo estado. A delimitação original foi conduzida 
por Félix José Rodrigues, que, após retorno vitorioso como combatente 
brasileiro na Guerra do Paraguai, recebeu o documento de concessão 
das mãos do próprio imperador Dom Pedro II, ainda no ano de 1870. 
Tudo delimitado, documentado e ocupado historicamente.

O relatório técnico inicial elaborado pelo Incra, ao final de 2008, 
contabilizava somente 871 ha (oitocentos e setenta e um hectares), o que 
correspondia a irrisórios 1,09% do território demarcado originalmente 
pelo herói ancestral. Essa absurda redução territorial imposta retira do 
povo da Barra a estabilidade necessária para continuar a luta política que 
visa assegurar o que lhe pertence. Hoje, há até cidades emancipadas － 
especialmente depois da construção do estado do Tocantins － dentro 
da área de terras reivindicada pelo quilombo.

Mesmo antes do reconhecimento como grupo quilombola 
pela Fundação Cultural Palmares, Barra de Aroeira já se mostrava 
profundamente politizada e disposta a implementar ações que 
materializassem o direito às terras de herança e à ocupação histórica. 
A presença de lideranças religiosas ligadas à Teologia da Libertação － 
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corrente teológica cristã que debruça olhar atento a pessoas pobres e lança 
mão das ciências humanas e sociais para explicar, junto com a religião, a 
realidade social－ é registrada na Barra e contribui enormemente para 
a politização do quilombo.

Entre as metodologias de aprendizagem e construção da história 
em Barra de Aroeira, é recorrente identificar práticas como o teatro do 
oprimido, proposto pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, e a pedagogia 
da libertação, de Paulo Freire. Essa disposição para a luta popular gerou, 
ao longo dos anos, enfrentamentos com os poderes oficiais e resultou 
em manifestações que deveriam ter influenciado diretamente a forma 
como foi criado o estado do Tocantins, mas que não foram ouvidas, 
conforme se verá mais adiante.

Atualmente, a Barra conta com cerca de 174 famílias, das quais muitas 
pessoas precisam estar fora do quilombo por temporadas para estudo ou 
trabalho, mas “aqui todo mundo é Rodrigues”, destaca Andreza. O ar de 
vilarejo concentra uma escola pública municipal de nível fundamental, 
uma igreja católica, um poço artesiano, algumas dezenas de casas unidas 
por quintais assombreados, eventuais cercas de arame e ruas de terra 
batida, além de um braço do córrego Brejo Grande.

Trazer essa Barra para a visualidade da escrita é possível após 
etnografia. Por isso, deixo o alerta de que muitas informações não estão 
aqui por causa de escolhas, recortes e limitações etnográficas. De todo 
modo, essas escolhas, recortes e limitações obedecem à ética da relação 
estabelecida entre todas as pessoas participantes da pesquisa. Fica, então, 
o convite para pegar nas mãos que costuram trilhas por entre os quintais, 
o Brejo Grande, as roças e as casas da Barra.

O município de Santa Tereza do Tocantins, cidade que possui uma 
área total de 543,9 km2 e que situa-se a 86 quilômetros da capital, Palmas, 
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é onde se localiza o quilombo Barra de Aroeira. Registros históricos e 
geográficos dão conta de que os primeiros grupos humanos chegaram em 
Santa Tereza do Tocantins quando esta ainda era a Vila de Santa Tereza, 
lá pelo ano de 1939. A Vila foi elevada à condição de distrito em 26 de 
novembro de 1975, sendo subordinada ao município de Novo Acordo.

De distrito, Santa Tereza tornou-se município somente em 5 de 
janeiro de 1988, por força da Lei Estadual 10.426, e sua instalação data de 
1º de junho de 1989, contribuindo para a abertura de um amplo processo 
de criação de novos municípios que marcou a constitucionalização do 
estado do Tocantins. Até então denominada Santa Tereza do Norte, 
desde sua instalação passou a se chamar Santa Tereza do Tocantins. 
A mudança no nome veio com o Decreto Legislativo 01/89, art. 4º, 
publicado no Diário Oficial do Tocantins, em 1º de janeiro de 1989, e 
que atingiu dezenas de outros municípios.

Diante da necessidade de afirmação do novo Estado, todos que 
mantinham a adjetivação “do Norte” em seus nomes sofreram alteração 
por força da lei. A população de cidades relativamente grandes teve 
que se readaptar à nova nomenclatura, a exemplo de Miracema do 
Norte, Paraíso do Norte e Aurora do Norte, que passaram a se chamar 
Miracema do Tocantins, Paraíso do Tocantins e Aurora do Tocantins, 
respectivamente.

Ainda hoje considerada distrito de Santa Tereza do Tocantins, Barra 
de Aroeira é a nomeação trazida pela Certidão de Autorreconhecimento 
emitida pela Fundação Cultural Palmares, em 16 de janeiro de 2006. No 
entanto, é possível encontrar identificações como “Barra do Aroeira”, 
“Barra da Aroeira” e até “Barra Aroeira”, em documentos escritos do 
grupo, como atas e abaixo-assinados e em relatórios do Tocantins. A 
Associação Comunitária dos Quilombos de Barra de Aroeira faz a defesa 
da grafia “Barra de Aroeira” sem muitas justificativas. Me fio nessa escrita.
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Certificação, reconhecimento institucional e titulação das terras são 
demandas contemporâneas e urgentes que marcam as lutas quilombolas 
no Brasil. Importante ressaltar que o processo de titulação, de todas 
as urgências, tem sido o mais moroso, e isso reflete a forma como a 
propriedade privada tem emperrado o processo democrático. 

Terra, para um país ainda orientado pela Lei de Terras, como ficou 
conhecida a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, é bem imóvel 
com forte valor de troca que capitaneia várias disputas. Contudo, essa 
definição se choca frontalmente com a noção quilombola de terra, que tem 
ancestralidade, pertencimento, trabalho e vida coletiva, aquilombamento. 
O que é preciso focalizar é a reparação histórica que, junto com ações 
efetivas e políticas públicas consistentes, poderá garantir a qualidade 
de vida no quilombo Barra de Aroeira, inclusive com respeito a muitas 
memórias que ainda ecoam.

Provocar reflexões sobre a força da terra para a constituição de 
quilombos no Brasil é não negligenciar, no caso da Barra, o fato histórico 
de que essa foi conquistada, documentada e, posteriormente, usurpada. 
Reparar os danos históricos se afina com a noção de que quilombo e 
terra andam juntos, sendo que ocupar um lugar concreto no mundo faz 
parte da existência de todo corpo – do nascimento à morte, dos rituais de 
cura às festas, das cerimônias religiosas às profanas e de saúde coletiva. 
Então, sim, “a terra é fundamento do quilombo”, como ensina Beatriz 
Nascimento em Ori.

Terras de quilombo são mais que terras compreendidas a partir da 
perspectiva mercadológica. É na terra que se planta, se colhe, que se 
compartilha, que se sente todos os aromas, perigos e afetos do quilombo. 
A organização social quilombola acontece a partir do pertencimento 
pela terra. Ser – e não somente estar; ter – e não somente possuir – faz 
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com que a relação quilombola com a terra inspire trânsitos uma vez que 
os pertencimentos estão consolidados. Para os quilombos do Brasil, ter 
suas terras integralmente tituladas pelo poder nacional é estratégia de 
vida diante das vulnerabilidades impostas pelo capital.
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Fotografia 3 – Chegada na Barra pela TO-247 por Santa Tereza do Tocantins.

Quando a lagoa era na Barra

O cansaço era tão grande que a paisagem mais parecia uma miragem 
no deserto, com o sol imponente e definitivo sobre as terras do Cerrado 
do então norte goiano que, em pleno 1871, talvez ainda ignorasse a ainda 
recente promulgação da Lei 2.040, de 28 de setembro daquele ano, a 
chamada Lei do Ventre Livre. O rio que precisava ser rompido pela 
comitiva exausta se apresentava como um imenso espelho que refletia 
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o calor e aumentava sobremaneira a sensação térmica. Era o deserto do 
Jalapão oferecendo boas-vindas a quem chegava para ocupar as terras 
legitimamente conquistadas após árduas batalhas em guerras estrangeiras, 
ainda no século XIX.

A dimensão da complexa pluralidade que constitui o lugar é explicada 
na forma como a sabedoria local nomeia: Jalapões. Assim, no plural, fica 
mais próximo da sua grandiosidade. Ao leste do estado do Tocantins, na 
divisa com Bahia, Maranhão e Piauí, essas terras concentram densidade 
populacional de menos de um habitante por quilômetro quadrado.

Durante o dia, a temperatura costuma variar entre 30 ºC e 38 ºC, mas 
há registros de até 44 ºC em determinados períodos do ano. Por outro 
lado, as noites são frias, com temperatura que oscila entre 13 ºC e 20 ºC, 
dependendo da época do ano. É sabido que a sensação térmica depende, 
em grande medida, das condições de vida e do poder socioeconômico 
de quem sente o calor.

Essa característica climática intensificava as sensações para quem, 
ainda em 1871, estava na balsa feita de tronco de buriti no momento 
da travessia de um dos rios mais caudalosos da região, o Rio do Sono. 
Por aqui, as chuvas que caem entre os meses de dezembro e março 
tornam o ambiente molhado, mas não arrefecem o calor. A diferença 
está somente no tempo seco, marcado por muita poeira e areia, que se 
estende de abril a novembro.

Em termos de vegetação, é visível a presença do cerrado ralo e do 
campo limpo com veredas. Característica dessa região, banhada pelos rios 
do Sono, Soninho, Novo, Balsas, Preto e Caracol, é a produção de artesanato 
feito com capim dourado (Syngonanthus nitens) trançado com a seda do 
buriti, uma fibra extraída das folhas novas, ainda fechadas, dessa palmeira. 
“A pindoba do buriti dá uma linha tão firme e fininha que fica fácil de 
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costurar o capim dourado”, detalha Sancha. O Tocantins é hoje referência 
nacional na produção do artesanato de capim dourado e, embora sejam 
recorrentes os registros de atravessadores, são muitos os grupos populares 
e associações locais que ainda conseguem criar suas peças.

A jalapa-do-brasil (Operculina alata) deu nome ao Jalapão, mas “jalapa” 
corresponde a várias espécies de plantas identificadas principalmente 
em climas tropicais e subtropicais na América, Ásia, África e Oceania. O 
termo é uma referência direta à cidade de Jalapa, nos Andes mexicanos, 
principal centro de comercialização do vegetal, que tem princípio laxativo 
e é muito usado para casos de constipação funcional.

Quem usa a jalapa-do-brasil assegura que ela também depura 
moléstias da pele, além de prevenir as doenças gastrointestinais e a sífilis. 
A planta é encontrada em vários estados brasileiros, sendo chamada 
também de batata-de-purga, purga de amaro leite e ipu. As raízes dessa 
trepadeira são grandes e tuberosas e é exatamente do tubérculo que se 
extrai o óleo essencial com propriedades laxantes e catárticas. A jalapa-
do-brasil pode ser cultivada a partir das sementes ou do tubérculo, mas 
é considerada uma espécie silvestre.

Toda essa diversidade constitui uma reserva de 34 mil km² cortada 
por rios, riachos e ribeirões criada pela Lei 1.203, em 12 de janeiro de 
2001. Os municípios que compõem hoje o deserto são Ponte Alta do 
Tocantins, Mateiros, São Félix do Tocantins, Lizarda, Rio Sono, Novo 
Acordo, Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins e Rio da Conceição. 
Até a Constituição de 1988, somente existiam as cidades de Lizarda e Novo 
Acordo na região, o que marcava ainda mais o baixo índice de concentração 
populacional e suas características menos atreladas à urbanidade.

A criação de outros municípios atendeu a projetos políticos 
que objetivavam cumprir exigências para a consolidação do estado 
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do Tocantins, que, naquele momento, alimentava um movimento de 
urbanização compulsória para projetar-se em escala nacional como 
o mais novo estado do Brasil. Nesse sentido, foram desconsideradas 
especificidades regionais e anseios populares, mantendo o foco em 
interesses político-financeiros de grupos que ainda hoje representam 
a elite do Tocantins, a exemplo dos ruralistas locais. Configurou-se, 
assim, uma nova cartografia que representou um abalo na autonomia da 
Barra, que agora vê cidades inteiras dentro da área de terras do quilombo 
originalmente demarcado.

Marcações referenciadas nas ideias de tempo, permanência, herança, 
trabalho e autonomia produtiva justificam o direito ao território 
reivindicado pelo grupo. “Nós tá aqui já tem mais de 150 anos, nosso 
ancestral preocupou em deixar tudo arrumado pra nós e nós trabalhou 
esses anos tudo pra não deixar perder nossas terra”, explica Andreza. 
“Nós perdeu um pedaço grande da terra, mas nós não perdeu tudo e 
não vamos desistir”, acrescenta sobre a redução territorial imposta e 
a criação de cidades dentro das terras da Barra. Na luta cotidiana são 
acionadas categorias que contrariam a lógica capitalista da Lei de Terras, 
que organiza a propriedade privada a partir de documentos legais e não 
a partir do trabalho e da permanência nas terras.

Ocupar de forma autônoma uma área de terras tão extensa ao longo 
de mais de um século e meio exige do grupo a adoção de estratégias 
eficazes de permanência, além do fortalecimento da crença inabalável 
na herança. Nilo destaca o entendimento de que “não tem mais jeito 
porque foi criada cidade dentro das nossa terra, então a gente perde o 
anel mas não perde os dedo”, fazendo referência à forma como o grupo 
se posiciona politicamente frente à demarcação passível de titulação. São 
expressões que manifestam a disposição para continuar alimentando a 
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ideia de grupo de pertencimento a quem está sendo violado a partir de 
direitos adquiridos.

Duas grandes ações judiciais já ameaçaram a Barra e demandaram 
uma forte articulação política e jurídica. A mais recente delas tramitou 
entre os anos de 1970 e 1980 e foi motivada pela posse das terras tendo 
como demandantes os herdeiros de Félix José Rodrigues e alguns 
fazendeiros que já se apropriavam de parcelas de terras. Desta ação 
judicial não são conhecidos o desfecho e o paradeiro. A situação gera 
instabilidade em quem vive no quilombo e desconfiança no sistema 
judicial, que, inexplicavelmente, protela e esconde quando deveria agilizar 
e transparecer. “A Barra é nossa e nós tá lutando, mas é difícil acreditar 
cegamente na Justiça porque foi ela mesma que tirou as nossas terra”, 
conjectura Andreza. Já a ação judicial mais antiga foi interposta pelo 
Idago – Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás –, 
nos anos de 1960, e trata-se de uma Ação Discriminatória de Terras, 
que é um ato administrativo e judicial para que o Estado ou a União 
façam a medição e pleiteiem a separação de suas terras das do domínio 
particular. Essa ação provocou a transformação das terras da Barra em 
terras públicas pertencentes a Goiás, as chamadas terras devolutas.

A expressão devoluta associa-se à ideia de terra devolvida e é um 
rastro colonial, quando todo o território nacional passou ao domínio 
da Coroa portuguesa, que o dividiu em sesmarias para a distribuição 
pelas capitanias hereditárias. Após a distribuição, os colonizadores 
deveriam medir, demarcar e cultivar as terras sob a pena de que elas 
fossem devolvidas à Coroa.

A Ação Discriminatória de Terras representou um esfacelamento 
das terras da Barra, uma vez que o “deputado José Dourado, que virou 
presidente do Idago na época, saiu pessoalmente mandando a gente 
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escolher qual era o pedaço de terra que a gente queria”, explica Nilo, 
acrescentando que esse mesmo grupo considerou que a maior parte 
deveria ser devolvida ao estado de Goiás. A maioria não aceitou a proposta 
por ainda acreditar na recuperação da totalidade das terras de herança, 
mas alguns cederam e tiveram pequenas áreas de moradia e cultivo 
regularizadas e tituladas pelo Idago. “Com isso, as terra da Barra foi 
devolvida”, revolta-se Nilo.

Muitas das pessoas que receberam o título das terras dessa forma 
ainda permanecem nas pequenas propriedades dentro do território geral 
reivindicado, a exemplo de José Carlos. Ele afirma que “o Zé Dourado 
vendeu a terra toda. Ele grilou a terra toda. Ele tirou a força do povo da 
Barra”. Já Manoel Pumbu não aceitou esta titulação específica e fala da 
área que concentra as casas hoje: “O nosso ancestral tá enterrado nas terra 
lá da Lagoa, e nós fica aqui porque foi aqui que nós concentrou pra não 
perder tudo de vez”. O conflito evidencia também uma capacidade de 
leitura de conjuntura que afronta a lógica do mercado de terras no Brasil.

De acordo com Andreza, também é possível identificar um desejo do 
grupo em se aglomerar em um único lugar para fortalecer a articulação 
comunitária do aquilombamento. Ela diz que “antigamente o povo achou 
que era mais fácil ocupar os limite tudo, mas aí surgiu a ideia de juntar 
todos e fazer uma comunidade, que é essa comunidade aqui”. Segundo 
seu relato, “as pessoa saíram de suas terra e se juntaram e formaram 
essa comunidade. Acharam que teria mais segurança, mais força”. 
Importantíssimo destacar que as terras continuaram sendo trabalhadas 
a partir do alcance dos pequenos núcleos familiares concentrados.

Mais longe no tempo, Andreza conta que essa concentração das casas 
na Barra começou exatamente no dia 26 de setembro de 1933, quando 
chegou a família de Jacob José Rodrigues no lugar. Depressa, vieram 
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as famílias de Semeão José Rodrigues, Gilberto Barreira Rodrigues, 
Diolinda Maria Rodrigues, entre as que ainda têm descendentes diretos 
na Barra. “Essa concentração foi motivo de muito debate, teve gente 
que não concordou de jeito nenhum, ficou na terra das roça, não quis 
vim pra cá, mas acabou sendo expulso pelos grande”, defende Nilo a 
aglutinação no mesmo espaço de terras de morada como estratégia de 
fortalecimento quilombola.

“Teve que abrir mão de muita coisa pra facilitar a documentação das 
nossa terra, então nós fez isso, mas sem esquecer quem nós é e de onde 
nós vem”, afirma Andreza. Para o povo da Barra, não considerar suas as 
terras que concentram hoje os municípios de Santa Tereza do Tocantins, 
Novo Acordo e Lagoa do Tocantins significa renunciar direitos. São 
essas as terras da ocupação histórica, sendo uma violência adormecer a 
memória da atuação de Félix José Rodrigues na Guerra do Paraguai, que 
resultou nessa conquista das terras. “Nós já teve que deixar nossa terra 
lá de junto do ribeirão São Domingos, na Lagoa”, conta Manoel Pumbu.

Os limites do território da Barra são referenciados de diversas formas, 
sendo ao mesmo tempo definidos por alguns acidentes geográficos 
indicados pelo grupo; pelos pontos e coordenadas do perímetro no 
Memorial Descritivo que foi incorporado ao processo do Incra e pelo 
Mapa de Delimitação da Área Proposta produzido por técnicos do mesmo 
instituto. Adicionalmente, as histórias registradas apontam memórias e 
culturas compartilhadas em todo o lugar.

“Nós quer nosso direito respeitado, mas tem cidade dentro das nossa 
terra. Acho que não dá mais pra mudar isso”, diz Manoel Pumbu e reforça 
que o mapa do Incra fala dos pontos e coordenadas, mas os membros da 
Barra, que conhecem muito bem o território, falam de serras, córregos 
e lajedos. Essa referencialidade múltipla e um cuidadoso mapeamento 
evidenciam o processo de expropriação.
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Pela configuração que vem sendo desenhada ao longo dos últimos 
150 anos, as terras da Barra se iniciam ao norte, no ponto localizado na 
barra do Brejo D’Anta, no córrego Lajeado, seguindo 27.854,72 metros 
até a cabeceira do mesmo córrego. Daí, seguem limitando com a Fazenda 
Todos os Santos, com 2.628,95 metros, até a cabeceira do córrego São 
Domingos, acompanhando o limite por este córrego à jusante – ou águas 
abaixo –, por 6.270,40 metros até a barra do córrego Brejo Grande.

Partindo daí, as terras da Barra acompanham o Brejo abaixo por 
6.160,81 metros, indo até a barra do córrego Sucuri, onde sobem 
por 5.443,02 metros até chegar à sua cabeceira. Desse ponto, seguem 
limítrofes 1.334,86 metros a terras do Estado até a cabeceira do córrego 
Ivo Grande. À  jusante desse córrego por 5.450,66 metros, o terreno 
da Barra se estende  até a barra do córrego Azul, onde sobe 25.411,71 
metros até o limite com terras particulares. Percorrendo essas terras por 
1.330,46 metros, chega-se à cabeceira do córrego Santa Cruz.

Seguindo a jusante por 9.944,09 metros até a barra com o Brejo 
Grande e descendo por ele 10.632,37 metros até a barra do Rio Balsas, 
nossos pés continuam percorrendo as terras da Barra, que segue limítrofe 
à jusante deste rio por 8.192,59 metros. O perímetro segue, então, pelo 
córrego Gameleira por 16.787,48 metros até a sua cabeceira, junto à 
estrada que liga as cidades de Lagoa do Tocantins e Novo Acordo. Desse 
ponto, as terras limitam-se com a estrada no sentido Novo Acordo por 
4.126,35 metros e com terras do Estado por 114,35 metros até chegar 
na cabeceira do Brejo D’Anta, onde, seguindo a jusante por 10.905,76 
metros, fecha-se o contorno proposto.

Esta demarcação totaliza 62.315,3819 ha (sessenta e dois mil, 
trezentos e quinze hectares) de área e 142.588,58 metros de perímetro, 
um número mais aproximado da reivindicação local. “A Santa Tereza, 
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o Novo Acordo e a Lagoa tá dentro das nossa terra. Disso a gente tem 
certeza”, afirma Andreza sobre as “12 léguas em quadra que ele deixou”.

O caráter compulsório da ocupação na área onde estão hoje as 
unidades habitacionais se justifica pela necessidade de reunir em um 
mesmo espaço os herdeiros de Félix José Rodrigues para que pudessem 
lutar, coletivamente, pelo direito às terras. “Acho que foi certo juntar todo 
mundo aqui, porque quando o povo junta fica mais forte mesmo, mas 
por isso nós acabou perdendo as terra que ficou mais longe”, informa 
Andreza sobre a terra titulada.

A área de terras que extrapola o distrito compreende sete unidades 
básicas de referência histórica, cultural e geográfica. “Nós sabe que 
nosso direito mesmo é para uma área de terra muito maior, mas nossa 
concentração aqui na Barra obedece um conhecimento da região que fez 
que a nossa vida aqui ficasse mais fácil”, informa Nilo. São essas unidades 
que justificam a delimitação.

A primeira unidade – conhecida como Baixa Boa – é banhada pelos 
córregos Baixa Boa, Lajeado e Cascavel, e inclui os brejos Buritizal e D’Anta, 
além de áreas de extrativismo. Trata-se de uma área muito utilizada “até 
uns dez anos atrás” para caça e pesca, além do extrativismo vegetal, como 
informa Manoel Pumbu. Foi aqui que morou o grupo familiar de Izabel 
Rodrigues e é nestas terras que estão os restos mortais de sua avó materna. 
“Deixar de pensar nessas terra como nossa é esquecer que a gente tem 
uma origem. A gente tem uma história, nosso povo tá aqui”, relata Izabel.

Uma segunda unidade é conhecida como Brejo do Primo, que 
compreende a antiga sede da fazenda São Domingos e fica às margens 
do córrego São Domingos – se estendendo até a cabeceira do córrego 
Aroeira. É nestas terras que viveu, morreu e foi sepultado Félix José 
Rodrigues. Aqui são encontradas mangueiras centenárias, que denotam 
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uma ocupação ancestral uma vez que mangueiras são árvores plantadas, 
e alguns cemitérios cada vez mais difíceis de serem localizados. “Esse 
trecho passa lá de onde tá enterrado o véi Félix e muita gente da nossa 
família, do nosso povo. Só que é muito difícil de chegar, por causa da 
capoeira que tomou de conta”, explica Andreza.

A região do Felicíssimo é a terceira unidade, com terras banhadas pelo 
rio Felicíssimo. Aqui estão antigas residências, engenhos e a sepultura da 
líder Joana Ferreira Rodrigues. Andreza atualiza as noções de parentesco 
quando afirma: “Ela era minha avó, mas eu chamo de mãe Joana”. Além de 
pequenas áreas para a produção agrícola, é encontrado nessa região um 
campo de capim dourado. Segundo Andreza, “é muito difícil porque lá 
no Felicíssimo tá cheio de capim dourado, mas se a gente quiser trabalhar 
com nosso artesanato, tem que comprar”.

A dificuldade para se trabalhar com a colheita do capim dourado, 
tanto pelo baixo retorno em detrimento da altíssima exigência de 
habilidade quanto pela presença cada vez mais intensa de atravessadores, 
tem afastado as mulheres da Barra e de outros quilombos dessa prática 
artesanal. Tal panorama fortalece um discurso de que não há interesse 
por parte dos grupos locais em manter a tradição, mas também torna 
cada vez mais distantes as fortes interações sociais e práticas pedagógicas 
que a autonomia na lida com o capim dourado pode propiciar.

Uma quarta unidade territorial compreende as serras do Felicíssimo 
e do Aroeira. Esta área de preservação ambiental abriga a Toca da Aroeira 
e a Bocaina, referenciadas como pontos espirituais. Esses dois pontos 
são pouco visitados porque “tem muita cobra, muito mato, e também 
não é lugar de ir assim não”, de acordo com Álvara. As terras banhadas 
pelo rio Caracol e pelos córregos Azul e Ivo Grande constituem a quinta 
unidade, onde estão terras férteis e preservadas, além de conservar a 
mesma delimitação original.
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As terras onde hoje está Barra de Aroeira compõem a sexta unidade 
territorial. Banhada pelos córregos Brejo Grande, Aroeira e Água Azul, 
essa é a área de posse efetiva do grupo e seu domínio está com o Instituto 
de Terras do Estado do Tocantins – Itertins. Essa unidade apresenta a 
concentração das moradias, escola, igreja, associação e conta com serviços 
públicos como água encanada a partir de dois poços artesianos, energia 
elétrica e telefone público. Esse é o lugar das festas e rituais, com duas 
ruas circulares convergentes para a Igreja e a Escola. “Lá pro fundo tem 
as roça”, localiza Nilo.

Uma sétima e última unidade é a região banhada por um trecho 
do rio Balsas e pelos córregos Baixão Feio e Buriti. Trata-se de uma das 
poucas possibilidades para a caça e a pesca ainda existentes, devido à 
escassez e proibição imposta pelos órgãos de fiscalização ambiental, a 
qual mantém um extenso trecho da divisa original. Todas essas unidades, 
excluindo-se a área das moradias, demandam reparação histórica, haja 
vista que, em virtude dos processos de expulsão e expropriação, não há 
mais domínio do povo da Barra sobre elas.

A arbitrariedade da expropriação a que o grupo foi submetido não 
se limitou aos tempos do norte goiano. O estado do Tocantins foi criado 
com a Constituição de 1988 e representa uma cisão entre o sul e o norte 
goianos. Andreza afirma que “depois que criaram o Tocantins ficou 
mais difícil porque aí é cidade inteira que tá nas nossa terra, mas com 
essas nós não vai brigar”. A criação dos municípios alterou fortemente 
a configuração espacial.

No estado do Tocantins, essa região apresenta, ainda hoje, grande 
potencial de isolamento. Toda a área é constituída por um complexo 
processo de desertificação que dificulta o acesso, e as condições de vida 
requerem atenção especial. Muita areia, nenhum transporte ou outros 
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canais de comunicação e desinteresse dos representantes públicos para 
mudar as condições socioeconômicas.

“Quando o véi Félix chegou aqui, ele nomeou essa área de Fazenda 
São Domingos, o padroeiro da Barra hoje”, observa Manoel Pumbu. 
As terras podem ser compreendidas como de uso comum, embora as 
famílias nucleares venham atuando cada vez com mais autonomia, os 
herdeiros não são fazendeiros e obedecem a um ordenamento que se 
aproxima da organização camponesa no Brasil.

De acordo com Cândida, “aqui é tudo de todo mundo, nenhum tem 
uma terra só sua”. Efetivamente, a única área que as famílias nucleares têm 
hoje como exclusiva é a ocupada pela casa de moradia, as demais áreas 
são cultivadas de forma que “todo mundo sai, limpa a roça de um, limpa 
a roça de outro e assim vai”, como conta Francisco, bisneto de Félix José 
Rodrigues. São regras de solidariedade que predominam e mobilizaram 
para o reconhecimento, certificação e titulação das terras quilombolas.
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Fotografia 4 – Sancha prepara a polpa do caju para o doce.

Vanvirgem é quem guia

As regras de solidariedade que predominam na Barra de hoje 
são as que já operavam no ano de 1871, quando o ex-combatente 
brasileiro na Guerra do Paraguai, Félix José Rodrigues, juntamente 
com seu grupo, chegava em comitiva a essa extensão desértica porque 
aqui foi o lugar escolhido para fixar a vida. Como havia feito um bom 
combate, ele conquistou a liberdade para si e para o seu grupo, tendo 
sido recompensado pelo imperador Dom Pedro II com essas terras. A 
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compreensão é a de que ele mereceu deixar a cidade de Parnaguá, no sul 
do Piauí, e migrar com sua família para as terras escolhidas.

Comitiva formada, viagem em andamento, travessia. O cansaço 
diante do deserto do Jalapão era a marca do momento. Era a chegada. Foi 
então que aconteceu o inesperado. Uma mulher e um bebê caíram no leito 
do rio e se afundaram, sumindo totalmente do campo de visão de todo 
o grupo. Veio o desespero e os preparativos apressados para o mergulho 
em busca dos corpos. Mulheres e crianças gritavam e choravam muito, 
enquanto os homens, desesperados, iniciavam a operação de resgate 
para que ninguém se perdesse antes de conhecer as terras conquistadas.

Abnegada e profundamente dedicada a cuidar de quem precisa, a 
devotada Vanvirgem – “chamavam ela assim mesmo, Vanvirgem, mas o 
nome mesmo a gente não sabe não”, explica Sancha –, identificada como 
irmã consanguínea de Félix, concentrou-se em oração. Após o grande 
esforço silencioso de fé e súplica, ela apontou o local exato do rio em 
que se encontravam a mulher e o bebê, orientando onde os homens 
deveriam mergulhar para o resgate.

O acontecido é relatado até os dias atuais como prova de que o grupo 
não estava subjugado ao acaso. A condução fluente, precisa, elegante 
e persuasiva de Vanvirgem possibilitou que mulher e criança fossem 
salvas. A “visagem” deste momento está na memória e é reproduzida 
para contar a história, com expressões de gratidão e admiração. A mulher 
estava sentada ao fundo do rio com olhar sereno e sorriso leve, já o bebê 
dormia em seu colo “igual um anjinho”. Era tanta paz, que parecia um 
milagre, uma miragem.

Importantíssimo lembrar que miragem é um intrigante fenômeno 
ótico de dias ensolarados e, enquanto fenômeno, não tem nada de 
mentiroso ou enganador. O reflexo da luz sofre um desvio e provoca uma 
imagem, tudo real, tudo visível, tudo receptivo a impressões sensoriais. 
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A miragem que aqui relato é confirmada por Manoel Pumbu, quando 
afirma que “era tudo paz... silêncio...” e reafirmada por Sancha: “só pode 
ser um milagre mesmo porque ninguém afogou, ninguém morreu”. As 
águas movimentadas do rio giravam ao redor da mulher e da criança, 
abrindo um fosso espiralado, sem afogá-las.

É bem possível que a calma, o bem-estar, a estabilidade com que 
foram encontradas motivaram a nomeação do rio. “Isso aconteceu foi 
na beira do Rio do Sono”, conta Manoel Pumbu, lembrando que esse é 
considerado um dos mais importantes afluentes da bacia hidrográfica 
Araguaia/Tocantins. O Rio do Sono é o maior rio totalmente localizado 
no estado e deságua no rio Tocantins, entre as cidades de Pedro Afonso 
e Bom Jesus do Tocantins.

Quem herdou as terras de Félix José Rodrigues tem nessa história 
um dos principais fundamentos da chegada. Lida a partir das lentes 
do cristianismo, a experiência no Rio do Sono pode ser pensada pela 
noção de fuga para a libertação. Os textos bíblicos sobre o Êxodo – fuga 
dos hebreus escravizados do Egito para a Palestina, no século XIII a.C. 
– dão conta de que o povo hebreu teve que enfrentar o Mar Vermelho 
ao sair do Egito. Diante da ameaça de massacre pelo exército do Faraó, 
Moisés ordenou que o mar se dividisse em duas grandes muralhas e 
todo o povo o atravessou caminhando. Os egípcios que perseguiam os 
hebreus foram tomados pelas águas do mar quando tentaram a travessia 
e estas se juntaram novamente. Dessa forma, pereceu o exército do 
Faraó e sobreviveu o povo hebreu, que ainda hoje vive sob as leis de 
Moisés. “Nosso grupo sobreviveu e ocupou nossas terra de herança”, 
conta Manoel Pumbu.

Os dois textos se aproximam pelo milagre que conduz à conquista da 
terra prometida. São povos que fogem das injustiças, da crueldade, dos 
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males mundanos, da escravização e buscam o lugar seguro, a felicidade. 
Aos moldes de Canaã, onde havia vasta extensão territorial, fertilidade 
e muitas frutas, mel e azeitonas, a terra em que chegava o grupo de 
Vanvirgem não poderia ter menos abundância e beleza. Além, certamente, 
da recepção segura mesmo diante de adversidades pontuais.

Por aqui, contaram com a ajuda de uma virgem, a julgar pelo 
codinome apresentado. Ela não teve filhos ou filhas que herdassem 
seus poderes diretamente, mas determinou, por sua ação e fé, a forma 
como as pessoas devem conduzir suas vidas. “Ela era muito religiosa, 
temia a Deus e pedia com muita devoção, por isso que foi atendida e é 
esse procedimento que nós tem que ter hoje”, afirma Maria Francisca, 
aceitando a herança de sua parente colateral.

As guias ofertadas por Vanvirgem orientaram Félix a decretar que 
“esse é o lugar” escolhido. “Quando a Vanvirgem salvou a mulher e o 
menino, era o mesmo que ela tivesse dizendo que é aqui que tem que 
ficar porque aqui é abençoado”, acredita Francisco. Com a condução 
miraculosa de Vanvirgem e a determinação do patriarca ex-combatente, 
o grupo se instala no Jalapão. O nome da faixa de terras tirada, Fazenda 
São Domingos, é uma honraria ao santo de devoção.

Vanvirgem e Félix ocupam o lugar da origem, criação e movimento 
que fundamentam Barra de Aroeira. Credibilidade e legitimidade estão 
juntas na história contada e nas buscas documentais, a exemplo de 
decretos, demarcações e objetos da época. Enquanto ela garante ao povo 
da Barra a fé, o cuidado e o respeito, ele, que tem nome e sobrenome, deixa 
para o grupo documentos e comprovações do direito, da lei, da herança.

É dessa forma que o pertencimento passa pelo nome, uma vez 
que aqui todo mundo é Rodrigues, mas passa também por outras 
especificidades deixadas por Vanvirgem. “Ela era quase uma santa, então 
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nós tem que dar o exemplo pra provar o nosso respeito por ela porque 
aqui é todo mundo herdeiro dela”, explica o benzedor Manoel Pumbu, 
acrescentando com seu próprio exemplo de vida: “Eu tô dessa idade e 
nunca encostei a mão em ninguém. Respeito todo mundo”.

Contar a história da Barra considerando a presença de Vanvirgem 
na comitiva é uma das formas possíveis de apresentar o quilombo, e 
se faço essa escolha é porque minha condição de raça, gênero e classe 
sensibilizam meu olhar. Mas reconheço que, mesmo antes da chegada 
à região do Jalapão, foi Vanvirgem quem primeiro orientou Félix José 
Rodrigues em sua atuação na Guerra do Paraguai. “Era ela que sempre 
dizia pra ele o que fazer nas hora mais difícil”, diz Sancha.

Como Vanvirgem sempre foi uma vidente muito poderosa, também 
era ela quem informava aos familiares que estavam no Piauí, preocupados 
com o parente no Paraguai, tudo o que acontecia durante a Guerra e que 
envolvia o patriarca. Na condição de comunicadora do grupo, foi ela quem 
abriu os caminhos para o retorno vitorioso ao Brasil, o recebimento da 
recompensa imperial e a localização das terras conquistadas.

“Nosso povo sabia que ele tava passando muita dificuldade, muita 
provação na Guerra, mas sabia também que ele ia voltar vivo e que ia 
receber uma recompensa pra ele e pro povo dele, até pra quinta geração”, 
assevera Manoel Pumbu. Assim é que a terra como recompensa pelo bom 
desempenho foi prevista por Vanvirgem, sendo, portanto, internamente 
coerente que ela mesma orientasse o lugar a ser escolhido.

Conforme Manoel Pumbu, quando, em combate, Félix José 
Rodrigues atingiu com um tiro o “coração do Monstro” lá no Paraguai, 
porque “foi ele mesmo que matou o tirano”, Vanvirgem, aqui do Brasil, 
lá no sul do Piauí, teve uma visão de tudo o que estava acontecendo. 
Após interpretar o que via, Vanvirgem preparou os parentes antes de 
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anunciar o que estava por vir, com a preocupação de não alimentar falsas 
esperanças, porque “o que tava por vir era certo”.

Ela, então, antecipou a boa notícia para os membros da família, 
que puderam confirmar tudo quando do retorno ao Brasil. A recepção 
calorosa do imperador Dom Pedro II à tropa vitoriosa, bem como 
sua predisposição em recompensar pela boa representação do Brasil, 
alimentou a esperança, pois “ela viu tudo e preparou todo mundo pra 
que, quando ele chegasse de volta, o povo tivesse um jeito de ficar livre 
de vez”, conforme explicação de Manoel Pumbu.

Mas “essa história da Vanvirgem é os mais velho que dá conta de 
falar. Eu sei mesmo é a história do nosso direito a essas terra aqui, que 
foi deixada pelo nosso ancestral, que era irmão dela”, conecta os tempos 
a herdeira Joana. Tal posicionamento oferece margem para reflexões 
acerca do que leva o grupo a jogar luz sobre os feitos sociais e políticos 
do ancestral e enevoar, talvez pela limitação própria da memória, a 
presença de Vanvirgem.

Por outra via, as pessoas mais velhas da Barra somente falaram sobre 
essa história quando foram solicitadas a falar. Eu não consegui acionar, 
pela memória do grupo, o seu nome de batismo e/ou de cartório.  “Meu 
pai falava assim, Vanvirgem, e nós aprendeu assim: Vanvirgem”, ensina 
Manoel Pumbu, que não demonstra querer fazer grande esforço para 
recobrar o nome de registro.

Sem herdeiros diretos, ainda hoje é Vanvirgem quem direciona os 
caminhos das pessoas da Barra, especialmente das mulheres, uma vez 
que são estas que estão mais à frente da organização sociopolítica local. 
“Ela falou que essa era a terra porque ela sentiu a força desse lugar e o 
véi Félix acompanhou, ele num pensou duas vez e defendeu esse lugar. 
É por isso que nós tá aqui hoje”, manifesta Francisco.
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O milagre é possível se quem pede tem uma conduta digna e 
uma pureza de caráter. “Foi ela que ensinou pra nós tudo aqui, que o 
nosso povo tem que ser honesto, tem que ter respeito”, afirma Álvara, 
demonstrado o sentido ético, moral e místico de Vanvirgem. História, 
ética e ascendência comum orientam os direitos contemporâneos na 
Barra, que luta cotidianamente, também via associação, para ter sua 
cidadania respeitada.

Sendo assim, são dois os planos que constituem o quilombo; por 
um deles forma-se o caráter e, pelo outro, o direito, conferindo-lhe 
legitimidade moral e legal. Pelo plano do caráter ou da moral, Vanvirgem 
compõe o fundamento do grupo, que se cerca da conduta em que “todo 
mundo sabe que nós é honesto, que nós honra a nossa palavra”, afirma a 
engajada Izabel, que toma a palavra sempre que necessário para defender 
as conquistas locais.

Já no plano legal, sua trajetória comprova o direito às terras ocupadas. 
“Ele [Félix José Rodrigues] recebeu essas terra de Dom Pedro quando 
voltou da Guerra e, quando chegou aqui, ele marcou tudo com os pé 
de buriti. Tá tudo marcado. Os documento queimou no incêndio, mas 
ainda hoje tem os pés de buriti e a roupa dele aqui pra quem quiser ver”, 
assegura Andreza acerca do aparato documental.

“Nós tinha o documento das terra até lá pros ano de 30, mas teve 
um incêndio na casa onde ele tava guardado”, sustenta Nilo sobre a 
documentação que garantia a posse. “A farda que prova que ele lutou na 
Guerra pra ganhar essas terra tá aqui até hoje”, comprova Salviana que 
até veste a “farda” para mostrar. “Os pé de buritis tá tudo aí pra quem 
quiser ver”, certifica Cândida apontando o horizonte. Já Andreza não 
tem dúvidas sobre o direito legal e afirma: “Agora que nós é quilombo, 
esse título da terra tem que sair”.
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A área demarcada pelo ancestral quando chegou com sua comitiva, 
em 1871, totaliza 79.200.0000 ha (setenta e nove mil e duzentos hectares), 
ou “12 léguas em quadra”, de terras. É um ambiente generoso na oferta 
de vegetação vigorosa, várias pequenas bacias hidrográficas e cercada por 
um deserto difícil de romper, a não ser por turistas aventureiros. Essa 
é a terra prevista pelo Decreto Imperial que foi escolhida e trabalhada. 
São terras úmidas, também chamadas de pé de serra ou terras baixas, 
vazante e Cerrado.

Importante lembrar que o Cerrado é a segunda maior formação 
vegetal brasileira. Sendo um dos seis grandes biomas que ocorrem no 
Brasil, apresenta duas estações bem marcadas: inverno seco e verão 
chuvoso. Com solo de savana tropical, deficiente em nutrientes e rico 
em ferro e alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre arbustos 
esparsos e gramíneas, e o Cerradão, um tipo mais denso de vegetação, de 
formação florestal. A presença de três das maiores bacias hidrográficas 
da América do Sul – Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata – na 
região favorece sua rica biodiversidade.

Como essa grande extensão de terras não estava fisicamente 
ocupada por quem a herdou, instaurou-se uma invisibilidade completa 
do problema. “Nossa área todinha de herança a gente não vai conseguir 
de volta não, mas eu tenho a esperança de que pelo menos essa área que 
o Incra fala que é nossa seja reconhecida como nossa mesmo e seja feito 
o documento no nosso nome”, diz Andreza.

Na pequena área titulada pelo governo estadual estão as moradias 
e as roças familiares. Com beiras de rios e vazantes de terras escuras e 
férteis, este é o espaço utilizado, especialmente depois da década de 
1930, para a caça, o cultivo e a extração de madeira de lei. Com a escassez 
progressiva da madeira de lei e do capim dourado, também se torna rara 



51

a ação extrativista, que já foi forte com madeira, capim dourado, buriti 
e babaçu, além da caça e da pesca.

O extrativismo vegetal ainda é muito estimulado na Barra, também 
porque possibilita uma rede de saberes que conduz às diferenciações 
para o uso mais intensificado da biodiversidade local. Em trabalho 
com o povo da Barra, entendi que diferenciar as folhas da cabaça e do 
cansanção, por exemplo, pode evitar problemas sérios para quem faz 
confusão. Isso porque este último é planta tóxica, enquanto a cabaça é 
muito utilizada no dia a dia do quilombo.

A cabaça (Lagenaria siceraria) serve como alimento, pode ser 
manuseada como utensílio doméstico, é acionada na elaboração de 
artesanato ou instrumento musical, é símbolo de água e fluidez. Já o 
cansanção – nome popular dado a várias das espécies de vegetais das 
famílias Euphorbiaceae, Loasaceae e Urticaceae – é considerado uma 
praga que chegou à Barra após a amplitude dos contatos com gente de 
fora, não é natural do lugar, é símbolo de aridez e perigo.

Também conhecido como urtiga-brava ou urtigão, o contato com 
os pelos do caule e folhas do cansanção causa irritação, inflamação, 
vermelhidão cutânea, bolhas e coceira na pele. Mas, para quem conhece, 
o cansanção em “garrafadas” cuidadosamente preparadas é um excelente 
depurativo de sangue. De todo modo, Álvara ensina que “é de uns ano 
pra cá que tá dando muito cansanção aqui na Barra”, ressaltando que 
essa presença é um dos sinais de esgotamento do solo.

Embora em vários grupos, especialmente do nordeste brasileiro, 
sejam registrados relatos de uso do cansanção como depurativo de sangue, 
no tratamento de algumas inflamações e na culinária, não registrei essa 
prática na Barra. Álvara chega a dizer que “antigamente era usado demais” 
e ensina que “é só colocar o cansanção com o bureré pra curtir na cachaça 
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e fazer uma garrafada”. À exceção dessa única fonte de informação positiva, 
as referências são sempre negativas quanto ao cansanção.

O bureré referido por Álvara é um dos nomes populares da mama-
cadela, conhecida ainda como algodãozinho, amoreira do mato, fruta de 
cera e inharé. Seus frutos, comestíveis, têm consistência semelhante a 
uma goma de mascar. É popularmente usada em tratamentos de manchas 
na pele, tanto externamente, na forma de extratos e pomadas, quanto 
internamente, na forma de chás e garrafadas. Há ainda estudos que falam 
do seu uso para desintoxicação e como depurativo do sangue.

“Nesse mundo, a gente tem que conhecer as planta pra saber qual 
pode usar e qual é que a gente não pode nem chegar perto”, diz Januário. 
Ele afirma que é fácil enganar quem não conhece e que, certo dia, olhou 
para uma “moita” e pediu a um rapaz que pegasse uma cabaça. Assim 
que o jovem colocou a mão desavisadamente entre as folhagens, gritou 
de dor, porque tratava-se de uma “moita de cansanção”.

“O cabra enfiou a mão na moita de cansanção porque é bobo. Todo 
mundo sabe que não podia ser cabaça. Não vê que nesse mundo não 
tem cabaça?”, diz entre risos confirmadores de que sabe do que está 
falando. Para quem vive na Barra, o cansanção “é uma praga que chegou 
depois que a gente foi perdendo o conhecimento das planta” e, por isso, 
ameaça e fere.

“É até engraçado, mas tem gente que não sabe a diferença entre 
cansanção e cabaça porque a folhagem é quase igual”, mas não é a mesma 
porque essa planta “braba” somente chega em lugares onde não é mais 
possível plantar, colher e manter a terra como era feito “antigamente” 
porque agora “é só devastação”. Numa ousadia cronológica, afirmo que 
o tempo do cansanção é o século XXI, quando predomina “o tal do 
plástico”, o sintético, o artificial, o pasteurizado.
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Sendo assim, o cansanção deve estar fora dos quintais da Barra, que 
é lugar de cura. De acordo com Manoel Pumbu, por causa do grande 
número de pessoas com problemas, “quase todo dia” ele precisa “receber 
alguém aqui no quintal pra benzer”. “Tenho o corpo fechado e, aqui, 
posso curar quem tá aberto”, diz convicto e faz uma demarcação temporal 
quando afirma que é no “hoje em dia” que há “tudo que é coisa ruim”.

Também Maria Francisca delimita o tempo, mas agora no “de 
primeiro”, quando “a gente caçava, pescava, tirava lenha do mato. Se 
precisava de uma vasilha pra lavar um arroz era só preparar uma cabaça”. 
Raridade na Barra, a cabaça é uma trepadeira de caule grosso, folhas 
grandes e flores brancas. O fruto tem uma grande variedade de formatos, 
sendo que, depois de seco e devidamente preparado, rende vasilhas 
conhecidas como cuias e instrumentos musicais utilizados nos afoxés, 
chamados xequerê.

A cabaça já foi muito usada na Barra como remédio contra dores 
de estômago e indigestão. Pode também ser útil no tratamento de 
hemorroidas e prisão de ventre. Enquanto alimento, ela é rica em fibras 
podendo ser preparada em pirões, sopas ou, de forma mais recorrente, 
refogada, como a abóbora ou o chuchu. Mas isso era “de primeiro”, 
porque “hoje em dia” é difícil achar uma boa moita de cabaça na Barra.

Entender essas diferenciações e localizar no tempo até as plantações 
faz com que seja conquistada uma cosmologia própria, que emancipa os 
sujeitos. Saber é saber lidar com as terras – terra do cansanção, terra do 
capim dourado, terra da cabaça, terra do bureré, terras de quilombo – e, 
quem sabe, se capacitar para participar de todas as decisões que envolvem 
o grupo. Saber lidar com a terra é exercer o poder porque detém o saber. 
“Nós tudo aqui herdou esse jeito de saber das coisas, de buscar os nosso 
direito, de querer o que é nosso”, informa Manoel Pumbu.
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Localizada no “antigamente” delimitado por Andreza está também 
a quantidade significativa de aroeira na região. Informação relevante 
porque é a aroeira que dá nome à área das residências atuais, ocupada 
com mais intensidade nos primeiros anos de 1930. “Tem uns que fala que 
o nome é por causa da árvore, tinha muita aroeira aqui mesmo”, conta 
Andreza, mas “tem outros que fala que é por causa do rio Aroeira. Se for 
por causa do rio, mesmo assim é porque tinha muita aroeira”.

Além da aroeira, encontramos na Barra juá, imbaúba, urucum, 
gameleira, landi, jatobá, buriti, buritirana, paxiba, tatarubá e bambu. Entre 
as plantas consideradas medicinais temos jatobá, imbaúba, platude, pau-
de-pente, alcancur, velame, calunga, a própria aroeira, gameleira, mastruz, 
boldo, sucupira, cajueiro, mucuíba, imburana, pau ferro, baru, pequi, pau 
d´óleo, pau pereira, xixá, caraíba, japecanga, gueiroba, emburuçu e cedro.

Nas terras planas, podemos vislumbrar murici, porpilão, caraíba, 
jacarandá, pau pereira, sambaíba, gonçalo, jatobá, pau d´óleo, baru, caju, 
piaçava, almesca e aroeira. Já no alto das serras são recorrentes emburuçu, 
japecanga, gueiroba, tucum, baru e angiquinho. 

De acordo com Maria Francisca, “hoje tá difícil até pra encontrar 
quem sabe a diferença dessas planta”, o que, pelo raciocínio que proponho, 
expõe a ameaça da perda de conhecimento. Nesse sentido, trata-se de 
uma ameaça epistemológica!

Toda a vegetação local interfere diretamente na fauna, que já foi 
abundante e constituía a vida na Barra. “Na época do véi Félix tinha muito 
porcão e queixada, agora não tem mais e tá acabando também a paca, a 
anta, o veado mateiro e o porco espinho”, informa Manoel Pumbu. Ele 
diz que nunca gostou muito de caçar, mas que essa é uma prática que 
vem sendo esquecida até por quem se dedicava a ela com exclusividade. 
A criação do estado do Tocantins dificultou a caça porque foram criados 
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muitos municípios, o que favoreceu a concentração de gente, e porque 
a legislação ambiental ganhou mais vigilância.

Ainda explorando a possibilidade do extrativismo animal, na Barra 
são encontrados tatus peba e canastra, capivara, catingueiro, cutia, 
caititu, lobo guará, raposa, marajá mouriço e preto, jaguatirica, papa 
mel, guaxinim, suçuarana, onça pintada e preta, tamanduá bandeira e 
meleta, gato do mato, quati grande e de bando, lontra, gambá, ariranha, 
furão e cachorro do mato. “Todo mundo gosta de paca e caititu, então 
ainda dá pra caçar aqui na região, mas não tá fácil, não. E depois que 
criou o Tocantins, ficou pior”, informa Nilo.

Para além dessa questão, outro ponto que chama atenção na Barra são 
as muitas histórias sobre o capim dourado, que não é uma gramínea, como 
o nome sugere, mas uma sempre-viva com palha cor de ouro. Seu caule 
é firme, limpo e ergue-se para o céu de uma forma muito definitiva, suas 
flores brotam compondo uma formação contrastante com o solo seco e 
acinzentado do Cerrado. Um campo de capim dourado tem na estética um 
quê de fartura do pão semeado, uma poeticidade capaz de ser alcançada 
por mãos generosas o suficiente para trabalhar o que a terra oferece.

Usado para o artesanato na Barra, o capim dourado pode ser 
encontrado no Tocantins, em Minas Gerais, em Goiás, além de algumas 
regiões do sertão baiano. Em função do controle estatal para “evitar a 
extinção”, o capim dourado é colhido entre 20 de setembro e 20 de 
novembro de cada ano, sendo que existem regulamentações específicas 
que proíbem a saída do material in natura da região, o que não inibe a 
ação dos atravessadores.

O artesanato com o capim dourado pode ser uma prática herdada 
do povo Xerente, que, junto com os Xavante e Xakriabá, está classificado 
como Jê Central, e tem história localizada geograficamente na região, 
especialmente no que é atualmente o munícipio de Tocantínia, localizada 
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a cerca de 70 quilômetros ao norte da capital, Palmas. De acordo com 
Andreza, o primeiro a aprender o manuseio das hastes do capim dourado 
em Mumbuca foi Seu Firmino, que transmitiu a arte para as sobrinhas 
Laurinda e Agda. Laurinda ensinou às filhas Guilhermina e Laurentina 
Ribeiro da Silva, e Agda, à filha Silvéria Pereira Gonçalves, que repassou 
os ensinamentos a sua prima Inocência Nepomuceno Ribeiro.

Guilhermina Ribeiro da Silva, que, por ser a caçula, recebeu do pai o 
apelido de Miúda, nasceu em 1928 e morreu em 2010, e é considerada a 
matriarca de Mumbuca. “A Dona Miúda é uma mulher muito importante 
pro Jalapão, todo mundo dá muita atenção pra ela porque ela foi quem 
conseguiu organizar as coisa aqui”, diz Andreza. O capim dourado e a 
seda ou corda de Buriti são nativas do Tocantins, mas foi Dona Miúda 
que uniu os dois tecendo cestas, brincos e mandalas. Com Antônio Beato 
da Silva, Dona Miúda teve nove filhas e dois filhos e dedicou seus dias a 
repassar às novas gerações a técnica de “costurar” o capim dourado com 
linha da “seda” do buriti.

A extração do capim dourado é feita à mão livre, puxando-se as 
hastes pela extremidade onde fica localizada a flor. Para que possam ser 
colhidas, as hastes precisam estar totalmente secas, o que ocorre a partir 
da segunda quinzena de setembro. Se forem puxadas ainda verdes, ocorre 
o desenraizamento das rosetas foliares e, por conseguinte, a morte da 
planta, além de não conservar brilho igual ao de quando está madura. 
Por outro lado, o atraso excessivo na extração faz com que as prováveis 
chuvas provoquem o apodrecimento do capim dourado.

A colheita da planta está longe de ser um procedimento automatizado. 
As cantorias, conversas animadas e troca de saberes marcam o momento. 
De acordo com Álvara, “como tem o tempo certinho de colher o capim, é 
preciso que a família inteira se junte, e aí é homem, mulher, menino, todo 
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mundo junto no campo”. Andreza ensina ainda que “depois que colhe, 
tem que tirar as flor do capim e jogar na terra porque assim a gente vai 
ter mais campo pra colher no próximo ano”. Importante deter atenção 
para o armazenamento das hastes, que requer cuidados especiais para 
evitar a umidade e para não quebrarem..

Com as perdas territoriais, nem sempre o capim dourado pode ser 
colhido na Barra. Apesar da escassez, ele pode ser adquirido na Associação 
de Artesanato do Capim Dourado, em Santa Tereza do Tocantins, Lagoa 
do Tocantins ou mesmo em Mumbuca. “Mês que vem tem uma feira lá 
em Salvador. Eu vou, a Joana vai, a Elisângela vai. Nossa participação é 
levando nossas peça de capim dourado”, prepara-se Andreza para uma 
produção mais intensa em função do evento que promete boas vendas.

Para além de feiras em várias cidades do Tocantins e em outros 
estados do Brasil, a produção é geralmente exposta para a venda na porta 
da casa de Andreza. “Aqui é passagem pro Jalapão, então os turista não 
vêm pra cá, eles passa aqui. É esse turista que a gente tem que pegar pra 
comprar nossas peça”, afirma Joana. Nessa passagem, a estrutura conta 
com um banco largo e grande de aroeira e uma mesa da mesma madeira 
sob um frondoso pé de manga e sobre um terreno cuidadosamente 
varrido e eventualmente umedecido para dar conta do calor.

Para Andreza, está aqui uma oportunidade para se “ganhar uns 
trocado”. Mas Sancha não é tão otimista e diz que “quando a Lagoa era 
da Barra até que nós colhia o capim, mas depois que nós teve que ficar 
aqui mesmo, é mais difícil porque aqui não tem”. Ela denuncia que “na 
Lagoa ainda tem muito, mas os fazendeiro toca fogo. As pessoas nem usa 
e nem deixa a gente usar”. Consciente da força ambiental do extrativismo 
vegetal, ela acrescenta: “É uma coisa que tá ajudando, porque tá limpando, 
mas eles não deixa a gente usar. E aí não tem saída não, nós tem que 
comprar o capim dourado”.
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Sancha está sempre com muitos colares, brincos e outros adereços 
que ela mesma confecciona. Ela compra miçangas e pequenas pedras 
em Santa Tereza, colhe algumas penas que lhe chamam a atenção, e cria 
o que quer usar. “Não é porque não tem tanto o capim dourado como 
tinha antes que eu vou deixar de me enfeitar”, sentencia o valor de uso 
na Barra e acrescenta que “o capim dourado é muito bom pra gente 
conviver com ele, mas não é só por causa do artesanato não”, sugerindo 
ricos processos de socialização e construção cultural também propiciados 
por intermédio da planta.

Em Barra de Aroeira, as marcas materiais do trabalho estão presentes 
em cada quintal, na passagem para as roças, no Brejo e na possibilidade da 
prática extrativista. “Quem é de fora e vê nossa vida aqui pode até achar 
que nós não usa a terra direito, porque nós tem que obedecer o tempo 
certo de colher, o tempo certo de plantar, nós tem que obedecer”, diz 
Francisco e acrescenta: “Do mesmo jeito que nós tem que saber onde é 
que tá a nossa força. É na terra... Sem ela não tem nada não”.

O olhar de fora afeta Joana, que o sente quando vai a Santa Tereza 
comprar o que precisa no pequeno comércio local. “Eles fica de olho 
porque todo mundo na cidade já falou que os Preto da Barra tá aqui, 
mas eles sabe que a nossa entrada na loja é venda garantida”, sussurra. 
Estando junto com o grupo e sendo eu uma mulher negra, me sinto mais 
uma entre os Preto da Barra. Aceito a nomeação imposta, atribuindo-lhe 
um novo significado.

Ao colar o nome do lugar ao pertencimento racial das pessoas que 
o habitam, os Pretos da Barra legitimam sua existência e ajustam-se 
coletivamente. Identificação e autoidentificação como Preto da Barra 
provocam adesão definitiva entre existência humana e territorialidades, 
além de fortalecer a cisão entre os de lá e os de cá. Mesmo quem vive em 
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Santa Tereza, Ponte Alta, Novo Acordo e Lagoa, que alimenta a herança 
de Félix José Rodrigues e se guia por Vanvirgem, passa a ser identificado 
como da Barra, Preto da Barra.

Indicadores como religião, hábitos e costumes são capazes de construir 
uma crença subjetiva de pertencimento, daí a compreensão comum de 
tradição. Mas o reconhecimento institucional como quilombolas fortalece 
um contraste que estabelece, também pela negritude e pelo lugar de 
origem, quem é e quem não é o ‘nós’ e o ‘outros’. Na expressão Pretos 
da Barra está a população herdeira, em contraposição aos regionais de 
fora da Barra.

Um processo complexo de etnização, compreendendo a atribuição 
étnica como a que classifica uma pessoa por sua origem ou ambiente, se 
estabelece após a certificação como quilombola. Ao ser colocado por 
terceiros como os Preto da Barra, o que pode ser chamado de identidade 
contrastiva, o povo da Barra passa a dramatizar a apreensão do conceito, 
o que favorece a sua performatividade enquanto quilombo.

A partir da discussão sobre sociedade nacional, temos no quilombo 
um grupo de interesse muito específico. Considerando também tais 
interesses, para além da minha negritude, é que me senti mais uma entre 
os Preto da Barra. Assumir esse compartilhamento de pertencimento na 
situação aqui narrada implica em reconhecimento do racismo estrutural 
que marca as relações sociais no Brasil.

A raça existe para as relações racializadas e, por isso, é preciso 
dizer que ainda existem “raças fictícias”, como elabora o antropólogo e 
professor brasileiro-congolês Kabengele Munanga, construídas a partir 
de diferenciações fenotípicas como cor da pele, textura do cabelo e outros 
elementos que compõem o fenótipo de cada pessoa. É a partir destas 
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“raças fictícias”, também chamadas de “raças sociais”, que se efetivam 
os racismos.

Joana consegue ressignificar a abordagem etnicizante e racista. 
Durante minha convivência na Barra, não identifiquei comerciante de 
Santa Tereza do Tocantins que se negasse a vender fiado para os Preto da 
Barra. Izabel justifica: “eles pode dizer o que quiser de nós, mas nunca 
vai dizer que aqui tem gente à toa”. Também Cândida destaca que “o 
povo aqui da Barra sabe a diferença do certo e do errado”.

Esse ethos vem de longe. De acordo com Manoel Pumbu: “Quando 
o véi Félix quis vim pra cá, ele tava certo do que era melhor pra todo 
mundo e ele nunca deixou de cuidar da honestidade da nossa gente”. 
Ser quilombola, ser Preto da Barra, a partir de todas as apreensões que 
fiz, é o mesmo que manter uma conduta pautada pela honestidade, 
pelo trabalho e pelo compromisso com a terra, herdadas de Vanvirgem 
e Félix José Rodrigues desde o tempo em que a Lagoa era na Barra. Tal 
herança orienta o comportamento atual na luta por reconhecimento e 
nos processos cotidianos de aquilombamento.
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Fotografia 5 – Na sala da casa de Salviana, foto sua com a farda usada pelo patriarca.

Para dar corpo ao capote

O amplo repertório de documentos institucionais, históricos, 
ambientais e culturais que cria e recria a memória da Barra legitima 
direitos e lutas, mas fundamentalmente mantém o grupo coeso. A 
terra foi conquistada, sendo que foi essa conquista que possibilitou a 
saída definitiva da condição de povo escravizado pelo sistema colonial, 
subjugado por ser negro. O direito certificado pelo reconhecimento 
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documentado – primeiramente no século 19 e, depois, no século 21 – 
leva a Barra ao aquilombamento cotidiano.

Nesse quilombo existe a trajetória diretamente ligada a uma guerra 
que mobilizou o Brasil enquanto nação. Considerada um enorme conflito 
armado no continente latino-americano, a Guerra do Paraguai se estendeu 
de dezembro de 1864 a março de 1870. Também chamada na Argentina 
e no Uruguai de Guerra da Tríplice Aliança, e de Grande Guerra, no 
Paraguai, ela recebeu como guardas nacionais e recrutas do Exército e 
da Marinha não somente homens de condição livre, mas todos que se 
apresentavam voluntariamente.

O contingente de voluntários da pátria, em sua grande maioria, era 
formado por civis, militares e membros da guarda nacional, além de 
indígenas e escravizados. Esses últimos eram frequentemente mandados 
pelos seus senhores para lutarem em seu lugar ou no lugar de um ente 
querido. Por isso a presença de negros cativos, degredados ou fugitivos, 
os quais, por sua vez, perceberam no alistamento voluntário uma janela 
para escapar da escravização imposta. No Brasil, um número significativo 
de homens negros esteve em guerras como estratégia de emancipação, 
sendo que Félix José Rodrigues foi um desses homens negros.

Com relação à Guerra do Paraguai, o grande pivô foi o desejo de 
Francisco Solano López de expandir o Paraguai passando por território 
brasileiro. Também há quem veja como motivação o empenho do Império 
Britânico em impedir a ascensão latino-americana, impondo aliança com 
Brasil, Argentina e Uruguai e abrindo fogo contra o Paraguai. Existe ainda 
quem justifique a Guerra pelos processos de construção dos estados 
nacionais da parte dos países envolvidos. 

De todas essas histórias, o que é consensual é a obstinação do 
então imperador brasileiro Dom Pedro II por lavar a honra e ver Solano 
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López derrotado. Essa obstinação pode ser o que motivou o imperador 
a gratificar os combatentes brasileiros que voltaram vitoriosos da 
perspectiva do império. A partir da gratificação imperial e da inteligência 
inquestionável de Félix José Rodrigues é que Barra de Aroeira constrói 
sua história de envolvimento com a Guerra do Paraguai como estratégia 
de libertação negra no Brasil.

Negros fugitivos não poderiam se apresentar voluntariamente às 
Forças Armadas para prestar serviços, mas pode ser que tenham usado 
nomes falsos, encontrando uma forma de alistarem-se. Como certamente 
havia o interesse em engrossar a fileira de combatentes, a única consulta 
para se averiguar a condição de serem homens livres ou cativos feita pelos 
batalhões de voluntários, à época, era a aplicação de um interrogatório.

No momento da entrevista, os homens negros interrogados eram 
avisados que seriam presos e imediatamente colocados à disposição de 
seus senhores, caso estivessem mentindo. Como não eram considerados 
cidadãos, não tinham documentos de identificação e somente eram 
resgatados caso fossem reclamados antes de partirem para a Corte. Muitos 
foram os que partiram apostando na estratégia de que, se fizessem o 
combate de acordo com os preceitos das forças brasileiras e retornassem 
vitoriosos, seriam recompensados.

Quando um homem negro escravizado se apresentava como 
voluntário, o suplicante dispunha de curtíssimo tempo para reaver sua 
propriedade. O embarque para a Corte, no caso da Bahia, por exemplo, 
não ultrapassava uma semana, porque se aproveitavam dos navios vindos 
do norte em direção ao sul, Rio de Janeiro. Assim, o procedimento 
burocrático para que o senhor de terras comprovasse a propriedade do 
escravizado que se apresentava como voluntário da pátria sempre era 
maior que o tempo para resgatar o suposto cativo.
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Salviana conta que quando percebeu essa possibilidade de manobra, 
mesmo consciente de que havia riscos, “o véi Félix sabia que se ele fosse 
pro Exército, ele ficava livre de vez”. Seus descendentes dizem que o 
ancestral se apresentou em um dos últimos corpos dos voluntários da 
pátria, por volta de 1867, para lutar na Guerra do Paraguai, que recebeu 
combatentes de toda a América do Sul.

Ele se voluntariou para ocupar o lugar do filho Semeão Rodrigues, 
que havia sido “sorteado”, mas que era muito jovem, inexperiente e, 
conforme Manoel Pumbu acrescenta, “tinha problema de cabeça”. O fato 
é que houve a substituição e hoje a Barra é herdeira do combate vitorioso 
de seu ancestral. “Ele substituiu o filho” também por motivos familiares, 
uma vez que “não ia deixar seu filho ir pra Guerra daquele jeito”.

Recrutado em Parnaguá, onde nasceu e morava, Félix José Rodrigues 
compôs o batalhão que partiu para o Paraguai sob o comando do coronel 
José Lustosa da Cunha, conhecido como Barão de Santa Filomena. Esse 
homem tão importante na estrutura de poder também é importante 
na história da Barra porque “o comandante era Barão e gostava muito 
do véi Félix”, o que antecipa relações de estima e reconhecimento que 
marcam toda a trajetória que consolida a vida local e contemporânea.

O retorno vitorioso ao Brasil se deu quatro anos depois, em 1871, 
marcado por pompas e muitas condecorações. Foi quando Félix José 
Rodrigues recebeu, diretamente das mãos do então imperador Dom 
Pedro II, um documento que previa a doação de terras no lugar que o ex-
combatente escolhesse. O lugar escolhido, por intermédio de Vanvirgem, 
foi no então norte da província de Goiás, bem longe de onde morava, e 
representou uma vida livre para todo o seu povo.

Bisneto de Félix José Rodrigues, Manoel Pumbu nasceu em 1928 e 
conta que seu bisavô foi escravizado em uma fazenda de gado no Piauí e 
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que se refugiou em um “pé de serra” denominado Olho D’Água do Buriti, 
no município de Parnaguá. “Meu avô, que era o Antônio, era filho do véi 
Félix, e meu pai, Fortunato José Rodrigues, contava que ele [Félix José 
Rodrigues] era fugitivo quando ele foi pro Oi D’Água do Buriti, no Piauí”.

Manoel Pumbu diz que seu ancestral “sabia que se ele alistasse, ele 
podia mesmo ficar livre de vez”, mesmo que fosse bem longe do Piauí. A 
referência à inteligência de Félix é sempre lembrada, sendo que chegam 
a afirmar que são inteligentes exatamente por causa dessa ascendência 
comum. “O povo aqui da Barra é tudo assim, inteligente igual o véi Félix, 
que, mesmo sendo escravo, conseguiu ficar livre e ajeitar a vida do seu 
povo inteirinho”.

Também Izabel conta que “quando ele foi pro Oi D’Água do Buriti, 
ele era foragido. E quando ele tava morando lá no Piauí foi quando o filho 
dele foi sorteado para ir pra Guerra”. Destaco que, etimologicamente, 
a palavra “sorteio” está vinculada a escolha a partir da sorte, como se 
fosse um presente do qual somente podemos extrair o que é bom, algo a 
mais. Uma dádiva, um presente, que se converte em conquista de terras 
e liberdade, no caso da Barra.

De acordo com Salviana, “ele fez por merecer essa terra” e, muito 
mais que as terras, Félix José Rodrigues mereceu “a liberdade de nós 
tudo aqui”. Essa é, de fato, uma grande conquista, uma vez que jornais 
da época noticiavam, com muita frequência, casos em que homens 
negros que regressavam da Guerra eram amarrados como fugitivos e 
recuperados por seus proprietários. Há ainda registros de situações em 
que esses homens negros se perdiam completamente na burocracia e 
findavam suas vidas em condições de mendicância.

O jornal O Alabama, que circulou em Salvador - BA entre os anos de 
1866 e 1882, e era considerado abolicionista, trouxe na página 4 de sua 
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edição de 11 de janeiro de 1871 a história de José Plínio de Oliveira, a 
qual cito a seguir. O título completo do jornal era “O Alabama - periódico 
crítico e chistoso, bi-semanal. Cidade de Latranópolis; bordo do Alabama”, 
sendo que Latranópolis é como o jornal apelidou Salvador.

José Plínio de Oliveira foi praça da cavalaria de polícia, combateu, 
ficou doente e reivindicou o direito de retornar para sua terra por já haver 
servido à pátria. Ele solicitou ao governo uma gratificação em dinheiro 
e obteve a promessa de pensão. Após passar por toda a burocracia, e já 
muito doente, não recebeu sequer assistência no hospital militar. Com 
as pernas paralisadas por causa de um tiro que tomou quando servia à 
pátria, passou o resto de sua vida mendigando pelas ruas de Salvador.

Se o relato historiográfico traz que o governo nacional negligenciou 
compensação aos homens negros pelos serviços militares prestados 
ao Brasil, esse mesmo governo foi profundamente generoso com os 
proprietários que, voluntariamente, libertaram seus homens escravizados 
para que se alistassem às forças armadas. Assim, a partir dos dados do 
Arquivo Público do Estado da Bahia, fica evidente que a Guerra do 
Paraguai abriu espaços para que senhores inescrupulosos obtivessem 
lucros com a venda à Guarda Nacional de seus cativos doentes, velhos 
ou “ruins para o trabalho”.

Um dos poucos registros em que tal recompensa não foi finalizada 
para o senhor é o do barão de Taripe, que enviou o escravo Antônio para 
o Exército e esse foi devolvido ao seu antigo senhor. O motivo alegado 
pelas forças militares é que Antônio contava com idade superior a 45 
anos e, consequentemente, para a época, já apresentava dificuldades 
para se deslocar em um campo de batalha. O mais recorrente, contudo, 
era a inquestionabilidade da supremacia dos direitos senhoriais sobre 
os interesses do Estado.
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Caso um homem negro não liberto se alistasse e fosse comprovada 
sua condição de fugitivo, o suposto proprietário poderia reivindicar a 
posse. Todo esse contexto significou portas abertas para arbitrariedades 
por parte de quem se julgava no direito de reclamar propriedade pelo 
simples reconhecimento da face ou do sotaque de soldados negros. Isso 
em um exército composto por soldados rasos majoritariamente negros 
e oficiais de alta patente brancos.

No entanto, essa conjuntura tem também suas exceções. A Félix José 
Rodrigues, por exemplo, quando retornou da Guerra do Paraguai, foram 
oferecidas honrarias e recompensa. De acordo com Manoel Pumbu, “o 
imperador falou pessoalmente com ele: ‘o que você quer? Joia? Dinheiro?’ 
E o véi Félix respondeu: ‘nós quer é uma terra pra nós viver com nossas 
gerações’. Aí o imperador falou: ‘vai ter’”.

Um dos motivos que levou o imperador a tomar tal atitude foi a 
atuação de Félix José Rodrigues na morte do ditador paraguaio Marechal 
Solano López, na Batalha de Cerro Corá, em 1º de março de 1870. Maria 
Francisca conta que “o comandante do outro lado é que tava acabando 
com os homens aqui do Brasil. Só que quando meu bisavô chegou lá, o 
sangue tava no joelho. Aí foi a origem de tudo”, e acrescenta que então 
“mandaram chamar ele [Félix José Rodrigues]. Não sei como é que 
adivinharam que ele era um homem sabido. Mandaram chamar e ele 
foi (...). Chegando lá, venceu a Guerra”.

“Aquela não foi só mais uma batalha. Foi ali que o véi Félix tomou 
a decisão mais certa: a de pôr fim àquela Guerra”, conta Nilo sobre a 
batalha, também relembrada por Manoel Pumbu, que chega a sugerir 
que teria sido o ancestral da Barra o autor do disparo que tirou a vida 
do ditador paraguaio: “Nosso tronco foi um homem de grande vulto. 
Ele matou o Monstro. É por isso que ele ganhou as terra. Mesmo sendo 
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negro, ele ganhou as terra”. Remetendo à historiografia oficial e/ou crítica, 
apreendemos que o soldado que teria dado o tiro fatal em Solano López 
é descrito como “soldado desconhecido”.

Também Andreza resgata a história da batalha para destacar a 
relevância do ancestral na tropa nacional porque “o imperador recebeu, 
depois da Guerra, o pessoal. Mas, pra receber, só foi a tropa de elite. O 
imperador não ia receber qualquer um”. Sua voz tem eco entre os demais, 
que garantem que Félix José Rodrigues não foi apenas mais um soldado 
nesta Guerra, mas que desempenhou papel decisivo e, exatamente por 
isso, foi reconhecido e teve sua liberdade e a de seu povo conquistada.

“Ele deixou essas terra até pra quinta geração, ele é o nosso tronco, 
ele conquistou a liberdade e a terra e nós é tudo herdeiro dele”, afirma 
Andreza. A necessidade de documentar o direito às terras ocupadas 
envolve um Decreto Imperial emitido pelo imperador e passa, ainda, pela 
elaboração de moções, abaixo-assinados e cartas-protesto direcionadas 
aos poderes instituídos. “Ele fez por merecer tudo isso aqui e nós, que é 
tudo herdeiro, vamos continuar fazendo por merecer”, garante Sancha.

O primeiro documento que comprova o direito às terras ocupadas 
é o Decreto Imperial assinado por Dom Pedro II recebido por Félix José 
Rodrigues e guardado por seus herdeiros até a década de 1930, quando 
foi totalmente perdido em um incêndio na casa que o abrigava. “Não 
sobrou nada. O povo tava na roça trabalhando e nem viu quando o fogo 
começou. Quando voltou, não tinha mais nada”, informa Andreza. “De 
primeiro era mais fácil uma casa queimar, era só palha e madeira, queimava 
tudo mesmo. Foi uma tristeza pra nós”, acrescenta Manoel Pumbu.

Depois do incêndio e da perda tão importante, o povo da Barra 
empreendeu diversas ações para recuperar o documento. Argumentam, 
conforme declaração de Andreza, que sem o título das terras, “a gente 
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tem e não tem, porque não governa”, sendo esse o principal motivo 
para as mobilizações. Muito embora a herança e a ocupação histórica 
nunca tenham sido questionadas pelo povo da Barra, passaram a realizar 
verdadeiras sagas para resgatar o documento e garantir o direito.

Uma dessas sagas data de 1950, quando o brigadeiro Eduardo Gomes, 
uma forte liderança do então presidente Getúlio Vargas, visitou Porto 
Nacional, que, à época, era uma das principais cidades do então norte 
goiano. Na ocasião, uma comitiva da Barra foi ao seu encontro para 
solicitar intervenção no sentido de reaver a documentação de propriedade. 
Articulações políticas com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com 
outros organismos de representação facilitaram o encontro com esse 
homem tão importante.

Depois de longa conversa e alguns acordos, o brigadeiro Eduardo 
Gomes se comprometeu a localizar o Decreto Imperial de doação das 
terras no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Após essa localização, 
ele propôs que representantes dos herdeiros de Félix José Rodrigues se 
deslocassem até a então capital da República para receberem uma nova 
via do documento.

O compromisso do Brigadeiro reacendeu a chama da esperança 
para o grupo, que compôs uma comissão para ir até o Rio de Janeiro. A 
comitiva foi formada por Manoel Maroto, Jacob José Rodrigues e Horácio 
José Rodrigues. Jacob era cego, Manoel Maroto era analfabeto e somente 
Horácio – que dá nome à escola municipal que existe hoje na Barra – 
sabia ler e escrever, embora tivesse disfemia, um distúrbio que apresenta 
seus primeiros sinais na infância e que tem como característica principal 
interrupções na fluência verbal, conhecido popularmente como gagueira.

Foram longos três meses de viagem para chegar ao Rio de Janeiro, 
sendo que o percurso até Belo Horizonte foi feito em “lombo de animal” 
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e “com muito sofrimento”. Quando, enfim, chegaram à capital mineira, 
eles fizeram contato com o brigadeiro Eduardo Gomes, que despachava 
no Rio de Janeiro. Ao tomar ciência das dificuldades do grupo, Eduardo 
Gomes enviou um avião das Forças Aéreas até Belo Horizonte para 
conduzir a comitiva até a então capital do Brasil, onde era esperada.

Os três homens da Barra chegaram ao Rio de Janeiro extremamente 
magros e doentes, por causa das dificuldades enfrentadas durante a 
viagem. A comitiva, então, foi levada ao encontro com o brigadeiro 
Eduardo Gomes, que, por sua vez, providenciou a documentação das 
terras. Usando como base o documento original, encontrado naquela 
época nos Arquivos do Ministério da Justiça, Eduardo Gomes ordenou 
que fosse lavrada escritura, assinou a papelada e a entregou à comitiva. 
O direito, de novo, estava quase assegurado.

A escritura precisaria ser registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis de Porto Nacional, “porque era Porto Nacional que respondia 
pela Barra”. Eduardo Gomes fez contato como o promotor de Justiça de 
Porto Nacional solicitando que ele recebesse a comitiva, providenciasse 
o registro e fizesse a entrega definitiva do título, “mas o Doutor Hermano 
segurou o documento” (de acordo com memorial do Ministério Público 
do Estado de Goiás, até o final da década de 1940 o promotor titular na 
comarca de Porto Nacional foi Hermano Francisco dos Santos).

O promotor tomou a decisão de reter o documento seguindo uma 
determinação do então secretário estadual de Interior e Justiça do estado 
de Goiás. A justificativa era a existência, à época, de uma articulação 
política com fazendeiros que já haviam tomado parte das terras do povo 
da Barra. Um destes fazendeiros era o então deputado José de Souza 
Dourado, que morava em Novo Acordo. Influente no então norte goiano, 
ele chegou a ocupar, no final da década de 1960, a direção do Idago.
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“O deputado Zé Dourado foi o primeiro que começou a cortar 
nossa terra”, conta Andreza, destacando que foi ele quem “montou esse 
cartório de Novo Acordo. Esses título de fazenda daqui tudo pertence 
ao cartório dele. As fazenda que têm aqui pro lado da Santa Tereza 
foi ele que vendeu pras outras pessoa”. Acordos entre fazendeiros e 
políticos ainda são muito comuns no Tocantins, sendo que há, inclusive, 
agropecuaristas que investem na vida política e acumulam décadas de 
mandato em um sistema que se diz representativo, mas que está longe 
de alcançar a cidadania representativa de fato.

Outro fator que contribuiu muito para o esfacelamento das terras 
é o fato de que, ainda no início do século XX, algumas lideranças do 
grupo fizeram concessões a pessoas que migravam para a região vindas 
especialmente do estado do Maranhão. De acordo com Izabel, “as 
liderança da comunidade davam uma autorização de boca, porque a 
palavra vale muito, pra eles se arranchar por um tempo e plantar a roça 
pra viver”. Esta concessão, contudo, nunca trouxe junto o direito de 
vender parcelas das terras.

Alguns desses ocupantes, por concessão dos próprios herdeiros, 
cumpriram as regras de se estabelecer, fazer roças temporariamente e, ao 
decidirem deixar o local, devolver a terra aos seus donos originais. Outros, 
porém, quando deixavam a área, vendiam a parcela ocupada, dando, 
assim, força a um processo de especulação imobiliária, e oferecendo ainda 
mais abertura para a grilagem das terras. “Uns chegavam de bonzinhos, 
pedindo um lugar só pra ficar por uns poucos dias, e aí iam ficando, 
outros saíam, outros vendiam, era tanta coisa”, diz Andreza.

“Antes, como nossa terra era grande, o nosso povo tava tudo espalhado 
pela Lagoa, pela Santa Tereza, no Novo Acordo, era tudo... Agora, nós 
tem que ficar é aqui na Barra mesmo”, afirma Cândida. O movimento 
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de aglutinação, iniciado na década de 1930, “mudou até o jeito de viver 
do povo da Barra”, sendo que agora é preciso encontrar novas maneiras 
de organização para que todos consigam trabalhar a terra. Andreza é 
assertiva ao dizer que “trabalhar a terra a gente consegue, mas nós precisa 
mesmo é do título definitivo”.

O Decreto Imperial se perdeu, mas Andreza ainda mantém posição 
firme dizendo que “o documento existe, ele não tá aqui, mas é só ir 
atrás, parece que tem uma cópia em Portugal”. Essa perda documental 
aconteceu por causa da fragilidade do grupo, “mas se precisar de prova 
tem as roupa do véi Félix lá na casa da Salviana”, defende Álvara. Essa 
roupa, ou farda, como é mais chamada, foi cuidadosamente guardada 
como prova de que Félix José Rodrigues de fato se alistou ao Exército 
brasileiro, conquistando sua liberdade e a de seus descendentes.

Gosto do debate de que uma roupa pode conferir raridade, 
pertencimento, distinção e, nesse viés, a farda usada pelo ancestral da 
Barra durante a Guerra do Paraguai é, efetivamente, um objeto raro, 
único. Trata-se de um forte elemento comprobatório da existência ativa 
do patriarca na luta pela liberdade e pela terra para si e “até pra quinta 
geração”, como afirma Salviana, reforçando novamente que “ele ganhou 
essas terra porque foi vitorioso na Guerra do Paraguai e a farda que ele 
usou tá aqui até hoje pra provar”.

Carregada de valor simbólico e testemunhal da luta e da conquista 
do direito à terra, a farda é armazenada em um saco plástico na casa de 
Salviana. Na sala dessa mesma casa também pode ser encontrada uma 
fotografia emoldurada da herdeira usando a farda que pertenceu a seu 
tetravô. Assim incorporada por Salviana e por muitos outros da Barra, 
a roupa está bem conservada e é mostrada a quem busca informação, 
pesquisa e a toda pessoa que manifeste interesse pela história do grupo.
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A farda é composta por um capote – capa ou casaco longo usado 
por soldados de infantaria – e um par de caneleiras. Não há insígnias ou 
marcas do Exército gravadas na vestimenta e a peça única não conta com 
botões ou fechos, embora o caseado presente denote que já estiveram ali, 
e o corte sugira a necessidade de o usuário fazer viagens a cavalo. Além 
disso, há também referência a uma azagaia ou zagaia, espécie de lança 
curta comumente utilizada como arma de arremesso por caçadores. 
“Até uns dois ano eu ainda vi essa zagaia, mas agora não sei onde ela 
anda”, informa Nilo.

“Imagino ele [Félix José Rodrigues] vestido com essa farda aqui. 
Foi com ela que ele matou o Monstro e conquistou a liberdade de nós 
tudo aqui”, diz a orgulhosa Salviana ao mostrar a roupa que tirou do 
saco plástico. Além de usar a farda nos campos de batalha, Félix José 
Rodrigues ainda teria contado com a mesma roupa para “enfrentar as onça 
que tinha aqui quando ele chegou”. Para dar corpo ao capote, Manoel 
Pumbu sempre se habilita a vestir a farda e fortalecer a informação para 
grupos de fora.

Pesquisas diversas e o próprio relatório técnico elaborado pelo Incra 
trazem a farda como certificação da presença ancestral. “Todo mundo 
que chega aqui querendo saber da verdade, nós mostra a farda e prova 
que nós tem o direito de tá aqui”, relata Salviana vestindo o capote. Logo 
depois de relatar a história e posar para foto, ela tira a roupa, a dobra 
cuidadosamente, coloca novamente no saco plástico e guarda tudo na 
parte mais interior do quarto.

Um movimento interessante que observei é que sempre que a farda 
é apresentada para quem tem interesse na história da Barra, a pessoa 
que estiver mostrando – seja homem, mulher, herdeiro consanguíneo 
ou não – a veste automaticamente. Nesse sentido, não se limitam a 
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manusear, a mostrar, mas literalmente dão um corpo contemporâneo à 
roupa e, impreterivelmente, posam para fotos. O ato de vestir o capote 
atualiza o combate vitorioso.

A foto emoldurada na sala da casa de Salviana mostra a tetraneta 
usando a roupa; a capa do relatório antropológico, elaborado pelo então 
funcionário do Incra José da Guia Marques, traz foto do Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Tocantins com 
Manoel Pumbu rodeado de outros herdeiros, devidamente vestido com 
a farda. Nessa imagem, Manoel Pumbu segura ainda a azagaia que se 
perdeu; Nilo veste rapidamente a roupa e posa para a fotografia quando 
Salviana se prontifica a mostrá-la a mim.

Fotografia 6 – Foto do Neab/UFG publicada na capa do relatório do Incra destaca 
Manoel Pumbu incorporando farda.
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Fotografia 7 – Nilo dá corpo à farda e posa para a foto.

Sobre cuidados e armazenamento da peça que documenta a 
conquista, Salviana sentencia que “tem que lavar a farda, fica aí guardada 
e vai ficando suja”. E por mais que a roupa suje, envelheça ou fique com 
outras marcas do tempo, a memória traz de volta a certeza de que Félix 
José Rodrigues “foi, lutou, venceu, chegou aqui porque mereceu e nós 
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prova isso”. De acordo com Maria Francisca, essa farda é um documento 
para comprovar que “quando acabou de vencer a Guerra, aí o outro de 
cá [Dom Pedro II] falou: ‘O que é que vocês vão exigir?’ E ele exigiu”.

A resposta que Félix José Rodrigues deu ao imperador não deixa 
dúvidas, pelo relato de Maria Francisca, de porque diante da pergunta sobre 
recompensas e exigências, “um falou que queria medalha, outro falou que 
queria dinheiro. Aí ele [Félix José Rodrigues] disse: ‘Olhe, eu quero é uma 
terra pra mim viver com filhos e netos, tataranetos, até a quinta geração, 
enquanto existir minha família’. Então ele [Dom Pedro II] disse: ‘Pois você 
vai escolher lá’”. Assim é que o ancestral legitimou sua vinda e escolha.

Maria Francisca diz ainda que “quando ele chegou aqui, passou seis 
meses tirando essas 12 légua de chão, por serra e água pra não acabar 
nunca os limite”. Com a companhia de “seis cachorro... isso aqui dizem 
que era um sertão só de onça e porco do mato, essa coiseira tudo brabo, 
que ninguém morava aqui dentro”, ele dedicou tempo e trabalho para 
demarcar tudo conforme o documento que seria emitido. Assim, “depois 
de seis mês, ele voltou. Chegou lá [no Rio de Janeiro] e disse: ‘Tirei’. Aí 
fizeram o documento, carimbaram e entregaram pra ele”.

A demarcação das terras do quilombo foi conduzida pelo próprio Félix 
José Rodrigues, que plantou pés de buriti em pequenas fileiras, formando 
uma cartografia natural que pode ser visualizada ainda hoje. “O que ele 
queria era que todo mundo que chegasse aqui pudesse saber direitinho onde 
é que nossas terra começava e terminava”, informa Andreza, explicando 
que “ele preferiu marcar com os pés de buriti em fileira, que é um jeito 
muito bom pra marcar a terra toda, das roça até as casa”.

Também a parteira Maria de Darran narra que “aonde ele andava era 
com uma faca e os bolso cheio de caroço de buritis”. Muito precavido, 
a julgar pela narrativa apresentada, o ancestral dizia: “eu não sei se eu 
vou durar muito. Eu vou deixar logo a divisa e os pés de buriti, que não 
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acaba nunca”. E segue mapeando mentalmente a Barra: “Tem pés de 
buritis lá de junto desse [rio] Balsas bem aí. (...) E ele deixou lá na beira 
do rio, da ponte pra cima tem uma moita de buritis, tem essa outra aqui, 
tem outra no Caracol”.

O processo pedagógico e transgressor à ordem jurídica foi bem 
apreendido por Maria de Darran. Ela testemunha que seu pai dizia 
sempre: “Ói meus filhos, carreguem isso na cabeça: esse buritizal foi ele 
que plantou. Ele plantou os buriti próximo dos oi d´água e plantava em 
fileira”. Ainda para confirmar a aprendizagem que legitima o direito, ela 
diz que “tá lá a carreira de pé de buriti. Em todas as divisa ele plantou 
pra garantir as divisa por muitos anos”. Dessa forma, “os pés de buriti 
que tem, foi ele que plantou tudo”.

A família nuclear de Maria de Darran foi uma das primeiras a chegar 
ao município de Santa Tereza do Tocantins. Nascida no Brejo Grande, 
em 29 de julho de 1929, ela fala dos limites territoriais da Barra a partir 
dos rios Balsas e Caracol, se estendendo até os córregos Cutilado e Funil. 
“Ele quis marcar com os buritis pelos rio e corgo porque isso num acaba”. 
Buritizais não nascem naturalmente enfileirados, para que tenham esta 
disposição devem ser plantados pela mão humana.

“Os pé de buriti aqui é fácil de achar porque eles é muito antigo, 
foi plantado pelo nosso tronco, o véi Félix”, informa Manoel Pumbu e 
acrescenta que essa “é a marca que ele deixou pra dizer onde começa 
e onde termina as nossa terra”. Andreza estende a compreensão da 
demarcação falando de Buritirana, hoje distrito de Santa Tereza do 
Tocantins: “Lá de junto da Buritirana tem muito mais buritis, mas, se a 
gente for pensar, lá também é terra marcada pelo nosso povo”.

A confiança na demarcação, que é anterior e extrapola os cercamentos 
de arame farpado, é manifestada por praticamente todos da Barra. “Se não 
fosse pelos buriti, isso tava era mais difícil”, afirma Zacarias sobre a demora 
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na emissão do título definitivo das terras quilombolas. Também Maria 
Francisca apresenta seu reforço: “Não tem do que duvidar. Ninguém vai 
negar que os pé de buriti tá aí pra marcar as terra” da Barra.

Há relatos de que entre algumas nações africanas já foi frequente a 
utilização de cercamentos de território com sementes de dilombo como 
estratégia de guerra. São informações que aproximam o povo da Barra 
dos demais povos diaspóricos. O ex-combatente da Guerra do Paraguai, 
Félix José Rodrigues, pode ter-se utilizado desta estratégia para evitar 
a entrada do “inimigo”, para usar uma categoria militar, no território.

Pensada a partir da delimitação pelos pés de buriti, a Barra tem quatro 
unidades de paisagem. Uma delas é o córrego São Domingos, referência 
histórica e territorial do grupo; outra, a área baixa ou plana, utilizada para 
moradia e para as principais atividades produtivas; uma terceira unidade é 
a área de serra, reservada para preservação; e a quarta, a boca da serra ou 
bocaina, uma espécie de vale entre as serras do Felicíssimo e da Aroeira.

Ainda buscando especificar o território da Barra, pelo menos quatro 
serras marcam o lugar, são elas: Serra do Felicíssimo, Serra da Aroeira, 
Serra Negra e Morro do Homem. No topo da Serra da Aroeira há uma 
gruta denominada Toca da Aroeira. Trata-se de um local de difícil acesso, 
muito escuro. O túnel principal da gruta mede aproximadamente 70 
metros de profundidade e abriga morcegos e cobras, o que intimida a 
presença humana.

A marcação dessas unidades de paisagem mostra que o grupo ocupa 
terras que historicamente são de difícil acesso, consideradas inóspitas. 
São áreas que não contam com cercas de arame e que são trazidas aqui 
como confirmadoras da demarcação original. E, novamente, encontramos 
uma Barra diaspórica profundamente sintonizada com a organização 
social dos grupos negros brasileiros aquilombados.
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Depois da morte de Félix José Rodrigues, em 1915, seus parentes 
se espalharam por todo esse território demarcado. A “febre braba” que 
ocorreu naquele ano foi a causa da morte do patriarca e de muitos outros 
membros da família. A doença chegou forte por causa da água do córrego 
São Domingos, que era a fonte de manutenção de quem vivia no lugar 
e estava contaminada.

Ao se espalharem pelas terras, os pequenos grupos ocuparam 
marcadamente as margens do rio Felicíssimo, a cabeceira do riacho 
Aroeira e, a partir de 1930, a área onde hoje estão as moradias da Barra. 
“Eu mesmo cheguei aqui em 1928, quando nasci, mas foi de junto do 
ribeirão São Domingos”, relata Manoel Pumbu. Na década de 1960, 
após processos violentos de expulsão fundiária, muitos se juntaram aos 
parentes às margens do Brejo Grande.

“Nesse tempo teve muita violência, muita coisa esquisita aqui”, 
indica Nilo, fazendo referência ao período que pode ser considerado 
o mais forte da grilagem nas terras do quilombo. Ele cita fazendeiros 
e “invasores” como “Zé Dourado, Josival, Né do Carmo, Zé Non” e 
outros que, segundo informa, andavam armados, a cavalo e ameaçando 
as famílias em suas pequenas roças. Alguns chegaram a atear fogo nas 
roças do povo da Barra com o intuito de expulsá-lo das áreas onde vivia 
e produzia. “Foi nessa época que aqui onde é a Barra hoje ficou mais 
cheio de gente. As pessoa não tinha pra onde ir e a nossa união aqui 
nesse espaço ajudou a juntar o povo”, diz Andreza. Maria Francisca, que 
sempre havia vivido em Porto Nacional, resolveu se juntar à família. “Eu 
cheguei aqui em 1975, vim de Porto Nacional e tô aqui até hoje”, conta.

Também foi nessa época que um fazendeiro chamado Natir invadiu 
as terras e retirou toda a madeira de lei. “Pode ver que hoje na Barra não 
tem madeira mais não. De aroeira aqui já não tem nada. Foi desde essa 
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época que acabou tudo”, afirma Nilo. Já por fins da década de 1970 e 
inícios de 1980, os herdeiros iniciaram um processo de estabilidade no 
território hoje ocupado.

Um dos principais participantes da pesquisa é Manoel Pumbu, que 
fala sempre que aqui é a “Barra”. A ascendência pela linhagem de Félix 
José Rodrigues, o fato de ser benzedor, além da bênção da Igreja Católica: 
“quando os padre chegou por aqui já viu o meu trabalho e já me nomeou o 
representante”, fizeram de Manoel Pumbu um representante local. Casado 
com Sancha, Manoel Pumbu teve dois filhos: Maria Dias Rodrigues, uma 
das muitas pessoas surdas da Barra, e Anísio Dias Rodrigues, que “desabou 
no mundo”, mas deixou um filho “mais nós” e as duas filhas com a mãe.

A estrutura familiar de Manoel Pumbu, com gente de múltiplas 
gerações e vivendo dentro e fora, é recorrente na Barra. O quilombo tem 
origem com o casal Félix José Rodrigues e Venância Rodrigues, de quem 
não consegui acionar uma memória local, visto  que os descendentes 
dizem desconhecer inclusive a data de sua morte. Manoel e Venância 
tiveram seis filhos e deixaram uma grande descendência.

Fotografia 8 – Genealogia de Félix José Rodrigues na Barra.
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Félix morreu no ano de 1915, vítima da “febre braba”, na sede da 
Fazenda São Domingos, onde mora sua bisneta Arcanja Maria Rodrigues 
além de outros descendentes diretos. O corpo foi enterrado no Cemitério 
Amarante, “campo santo” que fica no atual perímetro urbano da cidade 
de Lagoa do Tocantins. “Foi mesmo o nosso povo que começou tudo 
aqui, se não fosse, como é que nossos antepassado ia tá tudo aí, nesse 
campo santo que é o mais antigo?”, refere-se Andreza ao Cemitério 
Público de Lagoa do Tocantins.
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Fotografia 9 – Crianças brincam e mulheres lavam roupa no Brejo Grande.

A partir do Brejo Grande

– Fui pro Brejo hoje!
– Banhou?

– Não.
– Então você não sabe o que é bom!

As mulheres da Barra que lavam roupa no córrego Brejo Grande 
o fazem espontaneamente, fortalecendo interações e aprendizagens 
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que atualizam a vida local. “Eu tenho água dessa que vem no cano em 
casa, mas gosto de lavar roupa é no Brejo. A roupa fica até mais limpa, 
a gente fica até mais disposta”, confirma Maura, tetraneta de Félix José 
Rodrigues. Como as demais, ela nunca vai só, sempre está cercada de 
crianças e de outras mulheres.

A julgar pelo vigor apresentado por mulheres de 50, 60, 70 e até 80 
anos que se deslocam cotidianamente para o “Brejo”, Maura não é exceção 
na disposição para o dia a dia. Levam a roupa suja em formato de trouxa, 
uma barra de sabão e escova dentro da bacia, além, certamente, de algum 
suor em virtude do sol ardente na face e um sorriso que evidencia o prazer 
do momento. São pequenos grupos de mulheres, com as bacias na cabeça, e 
crianças animadas, que descem o barranco rumo ao córrego Brejo Grande.

Uma tábua ou um tronco de árvore é estrategicamente colocado na 
parte alta do barranco, descendo até as margens do Brejo Grande, “pro 
povo não escorregar”. “De primeiro tinha uma tábua muito boa bem de 
junto dali, mas ela acabou de tanto usar, agora nós tá com essa aqui já tem 
é tempo”, explica Maria Francisca em tom de desculpas e de preocupação 
para que alguém providencie a troca. A descida exige expertise e mostra 
ao fim da perspectiva as primeiras águas do Brejo Grande.

Totalmente lisa pela ação do tempo, da água e da utilização diária, uma 
outra tábua – agora já dentro do Brejo Grande – é usada como suporte 
para as bacias e, também, como batedor para as roupas. “Esse batedor 
aqui é muito firme e a roupa fica limpa mesmo, ele tá aqui já tem é tempo, 
já ficou liso”, diz Joana, mas dessa vez demonstrando contentamento 
por ver que a ação do tempo e do uso atribui eficácia ao trabalho. Um 
tempo que assume caráter profundamente circular e movediço com as 
histórias e risadas que marcam o momento.

As mulheres posicionam-se dentro do córrego e, enquanto lavam 
as roupas, crianças brincam ao redor, sendo, vez ou outra, repreendidas 
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pelo excesso de algazarra: “Menino, num vai mais pra lá de junto da mata 
não”, socorre Maura, que é apoiada por um acenar de cabeça de Maria 
Francisca. Mas a balbúrdia deliciosa e envolvente não é exclusividade 
das crianças, as mulheres conversam, riem, contam casos e, ao final, 
banham-se dos pés à cabeça.

“Antigamente, a gente até que fazia sabão, fazia muita coisa que hoje 
não precisa mais porque tem o comércio na Santa Tereza. E é mais fácil 
comprar lá, num é?”. A justificativa para se utilizar sabão industrializado 
e alvejante no córrego está em sintonia com a praticidade de se percorrer 
os 12 quilômetros que ligam a casa ao comércio de Santa Tereza do 
Tocantins. Contudo, o tom utilizado sinaliza para a ambiguidade desta 
praticidade, entrando em forma de questionamento e solicitando a 
minha confirmação.

E assim, dia após dia, as mulheres descem o barranco íngreme 
do Brejo Grande com as bacias de roupa suja na cabeça. Depois de 
realizarem todo o procedimento de lavagem, todas as conversas, e, 
consequentemente, se banharem, elas torcem as roupas, colocam-nas 
novamente nas bacias, sobem o mesmo barranco e vão estender as roupas 
já limpas sob o sol nos quintais de casa. Os arames das pequenas divisas 
funcionam como grandes e fartos varais, com vento e sol à vontade para 
a secagem. Definitivamente, a objetividade característica do trabalho 
não alcança a ação de lavar roupa no Brejo Grande.

Vivencio que são mulheres que fazem e que também pensam o fazer, 
explicitando a importância atribuída ao trabalho e a necessidade de 
perceber espaços plurais e autônomos. Assim, o Brejo Grande torna-se 
ambiente fértil para deliberações, aprendizagens, lazer e outras iniciativas. 
O que seria trabalho ou labor, circunscrito à esfera privada, transforma-se 
em ação coletiva própria da esfera pública. A vida social feminina passa 
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pela ação de lavar roupas no Brejo, significada como espaço/momento 
de trocas simbólicas.

Na Barra, praticamente todas as casas têm água encanada e algumas 
contam inclusive com tanquinho elétrico para lavar as roupas. Ainda 
assim, o hábito é cotidiano e não somente entre as mulheres mais velhas, 
mas também mulheres mais jovens com e sem filhos, adolescentes e 
muitas crianças de até oito ou nove anos de idade. Segundo Cândida: 
“Vim no Brejo e não banhar, não escutar as história, é o mesmo que não 
vim”. É ela quem sentencia, na citação que abre este capítulo, que sua 
interlocutora “não sabe o que é bom” porque “foi pro Brejo e não banhou”.

Foi no Brejo Grande que ouvi as histórias mais curiosas, os lamentos 
e posições assertivas pela falta de reconhecimento, as sagas em busca de 
uma coesão no grupo e muitos discursos sobre caça, pesca e extrativismo 
vegetal. Aqui são contadas as histórias da ocupação, quando tiveram que 
“espantar as onça e os caboclo que espiava na beirada do corgo”, conforme 
lembrança de Maria Francisca, que nasceu em 2 de agosto de 1928.

Aqui vislumbrei a possibilidade da presença indígena na região do 
Jalapão. A literatura oficial dá conta de uma possível ocupação pelos 
Acroás, extinguidos no século XVIII por migrantes nordestinos e 
vaqueiros que se fixavam após o transporte de gado do rio São Francisco 
para o rio Tocantins. Quando perguntada sobre como eram os “caboclos” 
que rondavam o “Brejo” no passado, Maria Francisca descreve de forma 
fenotípica, lembrando que “eles tinha o cabelo liso, o músculo grosso, a 
cabeça larga e andava nu da cintura pra riba”.

Álvara atribui um certo perigo diante dessa presença e, por isso, “de 
primeiro a gente não vinha sozinha porque tinha onça, tinha caboclo, 
tinha muita coisa; mas hoje em dia ninguém quer vir sozinha porque 
aqui é lugar de muita gente”. Ela acrescenta ainda: “Minha mãe contava 
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que no tempo que ainda tinha onça aqui, tinha que vir de muita gente 
pra lavar as roupa porque era perigoso”. Álvara garante que já pescou 
muito no Brejo Grande e que o peixe já foi o “sustento” de muita casa, 
“mas hoje não dá mais pra viver do peixe, tem pouco”.

Mesmo com a escassez, o Brejo Grande é atualmente a principal 
fonte hidrográfica para quem vive na Barra. “Aqui não tem mais peixe, 
não, mas já teve e muito”, sustenta Manoel Pumbu sobre o córrego, “mas 
ainda é nosso corgo mais vistoso”. Concordando com a interpretação, 
Nilo diz que “de vez em quando” ainda há quem arrisque “pescar umas 
coisinha aí no Brejo, mas não tem peixe, não. É bom só porque a gente 
vai junto e acaba conversando muito e até conhecendo mais”.

Esse espaço é uma extensão da casa, lugar ainda ocupado 
majoritariamente pelas mulheres, o que as tem mantido na sede por 
muito mais tempo, levando-as a assumir a frente da política local. A 
casa aqui é constituída pelo conjunto entre as unidades habitacionais, 
os quintais e o córrego. Já as roças são ocupadas basicamente pelos 
homens mais velhos ou, esporadicamente, pelos homens mais jovens 
que se encontram desempregados.

Os espaços de socialização e interação política compõem a casa na 
Barra. Enquanto os homens buscam trabalho nas cidades mais próximas, 
ausentando-se do povoado por semanas, quinzenas e até meses seguidos, 
as mulheres estão sempre presentes lidando com o cotidiano e tecendo o 
dia a dia, de forma que quem observa tem a impressão de que, por aqui, há 
somente crianças, homens velhos, quase todos aposentados, e mulheres 
de todas as idades. Nos fins de semana, as casas assumem um certo ar de 
exceção com a presença dos homens. “Hoje eu tenho que cuidar melhor 
do almoço porque o Benoni tá em casa”, afirma apressada Salviana, então 
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grávida de seis meses, evidenciando a multidimensionalidade do espaço 
social da Barra.

“As mulher da Barra têm que ser ativa, porque é nós que fica aqui 
cuidando de tudo. A maior parte dos homem sai pra trabalhar e só fica 
aqui nos final de semana. Não é difícil porque tem mais mulher do que 
homem na Barra”, afirma Andreza. Em termos demográficos, as mulheres 
representam 56% da população da Barra, segundo dados do IBGE de 2010. 
Na representação política, esse número é maior porque são as mulheres 
que se articulam internamente e nos movimentos externos à Barra.

Eventos sociais e religiosos são, com muita frequência, conduzidos 
por mulheres, e ainda recai sobre elas a responsabilidade para encontrar a 
solução de eventuais questões que demandem ações coletivas, a exemplo 
das providências em casos de doença. “Na Associação, a maioria é 
mulher. Nós é que preocupa mesmo com as coisa do grupo e nós tamo 
unida”, afirma Andreza.

De acordo com Izabel, “nós tudo aqui é parente porque foi nosso 
antepassado que trouxe o povo todinho pra cá”. Ao expressar sobre si, ela 
acrescenta a importância da luta cotidiana, impulsionada especialmente 
pelas mulheres, para manter a coesão do grupo. “Se não é nós lutar todo 
dia pra conquistar nosso espaço, a situação fica difícil demais. Por isso 
que eu fico correndo de um lado pro outro pra ver se a gente consegue 
firmar esse lugar como nosso”, afirma Izabel reforçando a necessidade 
de integrar politicamente os parentes.

São da Barra os parentes consanguíneos, colaterais ou afins, mas há 
também o pertencimento por atuação e engajamento. “A Jucileide é como 
se fosse parente mesmo. Eu sei que ela não vai nem querer essas terra 
de herança, mas nós sabe que ela é uma das nossa”, apresenta Andreza 
a professora Jucileide, que é aceita como “de dentro”. Tal aceitação é 
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justificada porque a professora conquistou a confiança do grupo ao 
longo dos anos, mas trata-se de uma exceção uma vez que “só é aceito 
na Associação quem é parente”.

Assim é que a herança chega até outra mulher, Maria Marques da 
Silva, que mora em Santa Tereza do Tocantins e é conhecida como 
Maria de Darran. Ela adotou o nome do marido, mas é tetraneta de Félix 
José Rodrigues. Da mesma forma que Maria de Darran, vários parentes 
moram fora da Barra, a exemplo de Anaíde, irmã de Izabel e pertencente 
à quinta geração de herdeiros mas que reside em Novo Acordo. “Nós 
tem esperança de sair os documento dessas terra, aí eu mudo pra minha 
casa aqui”, assevera Anaíde.

Este também é o caso dos filhos e filhas de Cândida e Januário: “Meus 
menino tão em Goiânia trabalhando já tem uns ano, mas é só precisar que 
eles voltam pra cá porque essa terra é nossa, o que não pode é nós ficar 
tudo aqui sem rumo”. O casal vive situação semelhante a praticamente 
todos os outros que têm filhos e filhas jovens que precisam estudar ou 
trabalhar. Estes se mudam da Barra, e, na maioria dos casos, os pais 
alimentam a expectativa de que retornem após alguns anos.

São jovens quilombolas que percebem mais facilidades atualmente 
para esse trânsito. “De primeiro tinha que viajar era a pé mesmo, ou então 
de cavalo. As estrada não existia. Hoje tem a dificuldade, mas é muito 
mais fácil, tem asfalto, tem bicicleta, tem jeito pras coisa”, afirma Joana 
sobre a juventude da Barra que precisa frequentar a escola. Também 
Reginaldo, neto de Anaíde, que é irmã de Izabel, confirma que “hoje em 
dia é muito mais fácil porque nós pode sair pra estudar fora”.

“Os menino ajuda quando tá em casa”, fala Andreza sobre os filhos, 
filhas e sobrinhos. “O Benoni não para, não, mas quando ele tá aqui 
ele me ajuda se precisar”, destaca Salviana sobre o marido que passa a 
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maior parte do tempo fora da sede do povoado. Os homens geralmente 
participam pouco dos cuidados domésticos e, quando chegam a realizar 
alguma atividade, esta entra como ajuda e não como obrigação. Eles 
ajudam de forma mais intensa quando a mulher adoece ou dá à luz, ou 
ainda quando esta viaja.

Nestes casos, eles cuidam de alguma limpeza doméstica, mas 
não assumem a responsabilidade geral pela casa. Somente assumem 
a responsabilidade pela cozinha quando não há outra mulher na casa, 
além da que está ausente ou doente. Quando os homens chegam a 
falar sobre as atividades domésticas que vêm desempenhando, sempre 
colocam como uma situação provisória. Esta colocação, contudo, não 
parece ameaçar o papel masculino de provedor, sendo que, para todos, 
a situação não pode perdurar por muito tempo.

Corriqueiramente em viagens, Izabel faz a articulação política com 
sindicatos, partidos políticos e outras entidades representativas. “Eu vou 
em Brasília direto, trabalho com o povo lá do governo em Palmas, tenho 
que correr para cuidar das coisa da Barra”, sintetiza sua atuação. Também 
por essa intensa vida, ela afirma: “Eu não tenho muito tempo pra ir pro 
Brejo por causa do movimento, mas quando eu não tô aguentando mais 
é no Brejo que eu me pego pra ficar forte de novo”.
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Fotografia 10 – Porcos criados soltos e plantação protegida pela cerca.

Quintal que rompe o asfalto

Barra de Aroeira fica no quilômetro 15, concentrando suas moradias 
à esquerda da TO-247 para quem vem de Santa Tereza do Tocantins. 
Contudo, se dobrarmos à direita, encontramos uma grande quantidade 
de moradias, fazendo com que o tráfego de  pessoas quilombolas pela 
rodovia seja muito intenso e perigoso, prática essa necessária, já que 
“aqui é todo mundo parente, todo mundo é Rodrigues” e as pessoas 
convivem o tempo todo.
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Essa área à direita conta com casas construídas mais recentemente, 
abrigando casais mais jovens, a exemplo da própria Joana, e uma 
quantidade significativa de crianças. É desse lado também que está a 
casa de Andreza, trineta mais jovem de Félix José Rodrigues. Engajada 
politicamente, Andreza atua na mobilização pelo reconhecimento desde 
os primeiros momentos. “A gente já fica é descrente com tanta coisa, 
com tanta empurração. Os nossos antepassado já foi, eu já tô de meia 
idade e a conversa é a mesma”.

Andreza nasceu Andreza por decisão de sua mãe e de seu pai, mas 
foi registrada em cartório como Maria de Fátima Rodrigues. Ela conta 
que sua avó foi Andreza Rodrigues, uma entre os 11 filhos de Nicolau 
Rodrigues e neta de Félix José Rodrigues. Quando nasceu, seus pais 
quiseram homenagear a ancestral, mas como sua família trabalhava em 
uma fazenda, confiaram aos padrinhos/patrões a responsabilidade de ir 
até Cartório de Registro Civil providenciar sua certidão de nascimento. 
“Eles não queria Andreza e colocou Maria de Fátima”, conta a experiência 
de atribuição de nome com demonstração da intencionalidade de 
consolidação identitária, seja essa conservadora ou não. Particularmente, 
me impressiona a dimensão econômica e a escolaridade, que determinam 
as relações de poder inclusive na atribuição do nome. Hoje, todas as 
pessoas da Barra a chamam de Andreza, enquanto os “de fora” a conhecem 
e a tratam como Maria de Fátima.

Os caminhos que fazem circular os sentidos de Andreza para Maria 
de Fátima são múltiplos, não se limitando a uma interpretação que 
configure duplicidade de nomes. “Eu não tenho dois nomes, quem me 
conhece sabe quem eu sou”, afirma. Para chamá-la de Andreza é necessário 
um contato mais forte, uma confiança adquirida cotidianamente, uma 
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convivência, conhecimento. Chama a atenção a agilidade com que muitos 
dos “de dentro” lidam com situação.

Durante a realização de um encontro em Palmas, quando pegou o 
microfone, Andreza se identificou como Maria de Fátima e habilitou-se 
a representar o Tocantins em um fórum que estava sendo marcado para 
acontecer em Brasília. Joana a acompanhava e, listando os nomes das 
pessoas voluntárias, escreveu “Andreza”, virou-se para a pessoa que estava 
do lado e disse: “Acho que a Maria de Fátima tem chance de ser escolhida”.

Não é suficiente aqui uma distinção simplificadora entre o nome de 
cartório e o nome de batismo, mesmo considerando a força inquestionável 
do batismo na vida da Barra. No caso de Andreza, o nome de cartório 
foi escolhido por ação dos padrinhos/patrões e a acompanha como 
essencial para as relações com o exterior, uma vez que esse é o nome 
que consta em seus documentos pessoais. 

Um bom questionamento que pode ser feito a partir disso é: qual 
o lugar do nome na vida da pessoa? Ou ainda, qual o lugar da pessoa 
na trama social que envolve poder e decisão? Entre quem é da Barra, 
o vínculo a Félix José Rodrigues se dá necessariamente pelo nome. Se 
para Cândida é fundamental dizer que é Fernandes, mas também é 
Rodrigues porque é casada com Januário, Andreza se vê diante de uma 
situação diferente porque não há dúvidas de que seja Rodrigues, mas 
dizer que é Andreza a liga diretamente a uma ancestralidade que lhe foi 
negada desde a emissão de sua certidão de nascimento.

Além do nome de registro, do sobrenome, de eventual apelido, 
Andreza manifesta desejo de se afirmar pelo nome de sua ancestral, julga 
ter direito a essa identificação. Aqui, o batismo deixou de ser agenciado 
pelos pais e pelos próprios padrinhos para falar da complexidade da 
relação, uma vez que estes últimos, sendo padrinhos pelo batismo, 
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demonstraram maior crença no poder do cartório e registraram a criança 
pelo nome que julgaram que deveria ter. O nome de direito envolve uma 
trama histórica de corte de poder sobre a pessoa.

Também a Barra tem seu corte, uma vez que pode ser visualizada 
como um espaço cortado ao meio pela via estadual asfaltada desde 
2008. Ao fixar o olhar para a direita de quem chega de Santa Tereza 
do Tocantins estão os quintais mais áridos, com terra cuidadosamente 
varrida e poucas árvores frutíferas. Mas se o destino de quem chega de 
Santa Tereza é à esquerda da rodovia, a vista inicial é a casa de Cândida, 
com o quintal limitado ao fundo pelo asfalto da rodovia. Nela, sempre 
tem redes estendidas sob os pés de manga. Cândida cria porcos, galinhas 
e cultiva uma pequena horta, cercada para evitar a invasão da “criação”. 
Na Barra nem mesmo a “criação”, especialmente porcos e galinhas, vive 
presa por cercas de arame, que estão presentes, mas com o propósito de 
evitar que estas mesmas “criações” comam ou destruam as “plantações”, 
essenciais para todo o grupo.

A casa é bem nova, não porque Cândida e Januário estão há pouco 
no lugar, mas porque compõe as que foram feitas pelo governo federal 
para substituir as antigas moradias. Ela, como a maioria, não derrubou 
a casa antiga, de taipa e coberta por palha de buriti, e mantém as duas, 
lado a lado. “Essa casa velha é muito boa, fresquinha, não tem motivo 
pra derrubar não”, afirma convicta.

Com conversas muito generosas, Cândida diz: “eu sou Fernandes, 
mas também sou Rodrigues, e não é só porque eu sou a mulher do 
Januário, não, é porque eu sou daqui mesmo”. Ela abriu seus álbuns de 
fotografia e contou, detalhadamente, a história da sua vida na Barra. 
Falou também dos filhos e filhas que estão fora compulsoriamente, em 
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Palmas e Goiânia (GO), “porque aqui é muito difícil pros jovem, não 
tem escola, não tem trabalho”.

Esse afastamento imposto pela falta de condições limita a relação 
afetiva da família a encontros esporádicos. Em 2008, a título de exemplo, 
Cândida não via sua filha Maria havia três anos. “Goiânia é muito longe 
e ela trabalha demais, mas todo Natal ela liga”, afirmando a ligação anual 
como vínculo inquestionável. Por outro lado, Cândida não relatou ter 
feito ela mesma alguma viagem para visitar a filha.

Também o “campo santo” fica à esquerda e faz fronteira com a pista 
asfaltada por onde transitam carros potentes e velozes, uma vez que aqui é 
o “portal de entrada para o Jalapão”, como propaga material institucional 
do estado de Tocantins. Esse cruzamento de vidas e interesses fez outra 
vítima fatal no dia 1º de agosto de 2008. Trineta de Félix José Rodrigues, 
irmã de Salviana e Andreza, surda e um pouco “bobinha”, Domingas 
Maria Rodrigues, que nasceu em 29 de dezembro de 1961, foi atropelada 
por uma motona.

Como Domingas não teve o socorro do motorista responsável, 
ligaram do único telefone público para Santa Tereza e solicitaram 
uma ambulância, mas a ajuda, de novo, não veio. “A gente fica muito 
triste porque a Domingas era humilde, mas era tão importante quanto 
qualquer um de nós”, diz Joana engasgada pela longa espera. O funeral e 
sepultamento de Domingas foi rápido, menos de seis horas após a morte.

Um caixão encomendado às pressas e entre os mais baratos da única 
funerária de Santa Tereza do Tocantins. Vestes claras e algumas velas, 
duas, para ser mais exata. Nenhum choro, mas expressões de revolta e 
espanto. Alguns benditos e excelências puxados pelos mais velhos sem 
muitos detalhamentos, a encomendação do corpo feita pelos benzedores e 
benzedeiras, além de uma garrafa de aguardente no quintal para os homens, 
embora várias mulheres também degustassem da bebida “pra dar conta”.
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Uma breve vigília e o corpo foi encaminhado para o “campo santo”, 
em cortejo, e depositado em uma cova rasa sob um sol terrivelmente 
forte. Todo o ritual foi carregado de um cheiro marcante para mim e 
que pode ser categorizado como um misto de pressa, suor e revolta. As 
mulheres demonstraram um pouco mais de tolerância com a situação e 
chegaram a depositar sobre a terra onde está Domingas algumas flores 
do campo e uma vela branca.

Ligando as duas pontas da vida, o descaso público com a morte 
também atinge o nascimento na Barra. Era março de 2008 e Andreza, 
grávida de cinco meses, sentia muitas dores, um pequeno sangramento, 
febre e náuseas. O médico em Santa Tereza foi procurado, mas “ele nem 
encostou em mim, nem pra escutar se o coraçãozinho do neném tava 
batendo”. Com o diagnóstico de que aquilo era normal, Andreza não 
escondeu o estranhamento, mas precisou ir embora. “Voltei pra casa e 
continuei a sentir muita dor”, quando, uma semana depois, retornando 
ao médico, foi constatada morte fetal havia cerca de 15 dias.

Ligar as pontas da vida é uma recorrência na Barra. Do lado esquerdo 
da via que corta o quilombo, Manoel Pumbu e Sancha mantêm sua casa 
em frente ao “campo santo”. Manoel Pumbu afirma repetidamente que 
foi “nomeado por Dom Celso1” para conduzir a vida espiritual na Barra. 
Por isso, ele quase nunca é ouvido se o assunto é de ordem administrativa, 
mas se o problema é arca caída, mau olhado, quebranto e outros males 
do corpo e da alma, ele é sempre chamado.

1 Dom Celso Pereira de Almeida foi o terceiro Bispo Diocesano de Porto Nacional, 
onde passou vários anos à frene da Diocese depois de ter passado por Itumbiara-
GO e Goiânia-GO. No dia 20 de maio de 1990, após uma missa solene celebrada 
em Porto Nacional, Dom Celso iniciou o que se entende no Tocantins como 
a construção de Palmas, a Capital.
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A nomeação como condutor da cura é, também neste caso, imposta 
por alguém de fora, mas aqui aceita e reivindicada por Manoel Pumbu. 
“Ele [Dom Celso] fez isso porque viu que eu tinha capacidade”, justifica 
e acrescenta: “Sempre fui assim mesmo. Desde pequenininho que gosto 
de ajudar todo mundo”. Para este curandeiro: “A saúde é mais fraca por 
causa da perversidade, porque antes não existia tanta doença. Mas a 
perversidade passa com o tempo, na medida em que a gente toma juízo”.

Sempre que vê alguém com o semblante mais fechado ou 
demonstrando indisposição, Manoel Pumbu procura imediatamente 
um pano, recorrendo à pronta ajuda de Sancha. Com esse pano, 
ele mede o antebraço da pessoa, confere com o dobro da medida a 
circunferência abdominal, diagnostica o problema e bate o martelo, na 
maioria das vezes dizendo que é preciso “levantar a arca”. A segurança de 
todo o procedimento é expressa pelo riso convicto e pela confirmação 
preocupada de Sancha.

Quando identificou que eu estava com a “arca caída” por causa da 
diferença da medida tomada com o pano, Manoel Pumbu me conduziu 
para o quintal de sua casa, tirou os sapatos e ordenou que eu fizesse 
o mesmo. Senti, então, a força do calor da Barra ao sol das 11 horas 
da manhã. Ele me distanciou um pouquinho das outras pessoas e me 
posicionou de costas. Concentrou-se em oração por cerca de 10 minutos, 
solicitando que eu repetisse por três vezes algumas frases estratégicas.

Finalizada a concentração, puxou minha coluna para trás, me 
segurando pela parte interior dos braços e voltou a fazer a mesma medição 
inicial. Certificou-se, então, de que a diferença não existia mais e deu 
um nó no pano. Recomendou a Sancha que este nó fosse desatado na 
mesma hora do dia seguinte e me pediu para tomar três goles de água, 
demonstrando enorme satisfação por ter me curado. “Aqui na Barra 
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ninguém fica doente, não, e você vai ver que até o almoço de hoje vai 
tá mais gostoso”. Sancha observou tudo e afirmou satisfeita: “até a sua 
cor tá mais corada”.

Álvara, Maria Francisca, Manoel Pumbu e a grande maioria das 
pessoas mais velhas sabem benzer, mas essa é uma prática que também 
está se acabando. Os motivos são as farmácias e agentes de saúde acessados 
com mais facilidade, uma vez que “até de bicicleta chega logo na Santa 
Tereza”. Mas tem também a agravante de as pessoas mais jovens não 
demonstrarem interesse em aprender. “A moçada de hoje não quer saber 
disso não”, diz Manoel Pumbu.

Benzer para curar está diretamente relacionado ao conhecimento das 
plantas medicinais. As garrafadas curam picada de cobra, que é acidente, 
mas curam também doenças e funcionam como depurativos de sangue e 
vermífugos, mas não é todo mundo que sabe prepará-las. Saber para que 
servem as plantas significa também conhecer a Barra. Por isso, a busca é 
por ensinar para que não se perca a base de conhecimentos. “Essa minha 
vizinha aí caiu o queixo e teve que ir pra Palmas cuidar porque eu não 
tava aqui na hora, sendo que eu tenho aqui no quintal planta que serve 
pra isso”, informa Izabel. Neste processo de elaboração do conhecimento, 
o velho e o novo são acionados.

A capacidade de cura, na Barra, está diretamente relacionada à pureza 
e bondade que as pessoas devem alimentar em si todos os dias. “Pode 
olhar que os mais moço não dá conta de curar não. A gente tem que 
aprender, tem que conhecer, e os mais velho é que pode curar”. Manoel 
Pumbu esperança que “queria ensinar porque eu fui nomeado, porque 
eu sei” o suficiente para repassar esse conhecimento a outras pessoas 
mais jovens, mas acha que “é difícil um desses querer”.

Lidos também como espaços de cura, nos quintais estão plantas como 
abóbora, chuchu e maxixe, ervas para os xaropes, chás e depurativos, 
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o algodão “pra remédio” e algumas árvores frutíferas, como o caju, a 
goiaba e, destacadamente, os frondosos pés de manga. Izabel conta 
que ainda nas primeiras décadas do século XX, as mulheres “andava 
era légua com a baciada de manga na cabeça”, e quando chegavam em 
casa “jogava os caroço no quintal”, sendo que hoje “os pés de manga tá 
tudo aí, tudo ocupado”.

É nos quintais da Barra que são estabelecidas relações 
intercomunitárias e a recepção de estranhos, a exemplo de turistas a 
caminho do Jalapão que são potenciais compradores do artesanato 
local. Aqui também os moradores encontram o conforto para a troca 
de saberes, reuniões e articulações políticas internas, que sempre vêm 
em formato de reuniões. É pelos pés de manga nos quintais que datam 
o uso, ocupação e consequente direito ao título definitivo das terras.

É difícil encontrar uma casa em que não haja um banco de madeira, 
uma cadeira ou uma rede estendida sob um pé de manga. Mesmo lugares 
hoje sem casa de moradia são informados como aqueles onde tem “uns 
pé de manga que ainda foi plantado pela minha avó, lá na cabeceira do 
Brejo porque ela morava lá”. Ao falar de um cemitério desativado, Nilo 
direciona: “baseei o campo santo numa moita de barbatimão, depois 
que a gente atravessa uma mata de pé de manga, mas hoje não tem mais 
nada lá, só os pé de manga”.

A parteira Álvara também mede o tempo pelos pés de manga: “Sou 
parteira e vi um bocado dessa gente nascer pelas minhas mão. Meus 
remédio era tudo do mato. Eu sou dos pé de manga velho”, e se apresenta 
dizendo que teve 10 filhos, mas três morreram. As mangueiras estão no 
cotidiano do grupo tanto pela frondosa sombra quanto pelos frutos. 
Por causa da abundância da manga, em sua temporada quase todas as 
mulheres produzem doces e compotas, sendo o seu consumo in natura  
apreciado especialmente pelas crianças.
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Fotografia 11 – Crianças disputam as primeiras mangas da temporada.

No auge da produção, uma quantidade generosa do fruto é destinada 
para a alimentação dos porcos. Mas as primeiras mangas maduras são 
muito disputadas. Para Salviana: “Todo mundo fica com muita vontade 
de comer as primeira manga porque é novidade, mas depois que enche 
tudo eu num aguento nem olhar, esse chão aí fica... que a gente não 
pode nem passar”.

“Quer saber quanto tempo tem que nós tá aqui? Então olha esses 
pé de manga tudo aí”, diz Álvara. Os pés de manga e outras frutas são 
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plantações permanentes lidas como benefícios, sendo que sua presença 
garante direitos. Quanto maiores, frondosos e abundantes os pés de manga, 
maior o pressuposto de que ali podem ser encontrados grupos familiares 
estabilizados. O alimento, a sombra e o conforto são garantidamente 
encontrados nos pés de manga.

Os quintais da Barra, juntamente com as pequenas ruas, os terrenos 
não ocupados com casas, os “trieiros”, as roças e o “Brejo”, compõem um 
espaço intersticial. São carregados de uma estética relacional diferenciada 
e subjetiva, sempre suscitando um processo de ensino e aprendizagem. 
São espaços que perturbam, reorganizam e inserem novas formas sociais, 
sendo ao mesmo tempo públicos e privados.

Além disso, é também nos quintais e pequenas ruas que encontramos 
o caju, que, como há muito, é colhido livremente por qualquer pessoa 
“de dentro” ou “de fora”, não havendo dimensão da propriedade sobre 
seus pés. “Vamo pegá uns caju pra fazer doce?”, aciona Sancha, e esse 
é um convite que, se aceito, vem seguido de um circular pela Barra 
acompanhado de sacolas abarrotadas da fruta.

Os sucos e doces do caju são feitos a partir da polpa, e o consumo 
in natura geralmente acontece embaixo dos próprios pés. Isso porque na 
Barra não é recorrente as pessoas acumularem dentro de casa as frutas da 
estação. Quando têm vontade de comê-las, buscam as árvores, colhem 
e consomem. Essa observação é válida com relação às mangas, ao caju 
e às condessas, ou frutas do conde.

A castanha do caju é apanhada por adultos e crianças para ser torrada 
em fogueiras nas frentes das casas, especialmente no início da noite. Juntar 
gente para torrar as castanhas no fim do dia é muito agradável. Esse é o 
momento do descanso e preparo para a noite de sono, momento ideal 
para atualizar a conversa, relaxar e admirar o céu.
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Pelo fato de haver sempre mais crianças querendo comer do que 
castanhas torradas, o clima é de alvoroço e de lições. Mais comedidos, 
os adultos geralmente manipulam a quebra e distribuem as amêndoas 
entre as crianças. Também é no “tempo do caju” que os meninos – mas 
não excluindo a participação das meninas – se juntam nos quintais 
previamente limpos para o jogo de “biroca”, “bola de gude” ou “bolinha”.

Neste jogo, as crianças fazem quatro pequenos buracos no chão 
batido dos quintais e todas jogam suas bolinhas até a primeira “biroca”, 
ou buraco. Quem fizer a bolinha chegar mais perto inicia o jogo e, a 
partir daí, deve colocar a bolinha em cada um dos buracos. Na sequência, 
poderão “matar” a bolinha dos adversários atingindo-a com a sua. Se o 
jogador acerta, além de eliminar o adversário, conquista o direito de tomar 
posse da bolinha atingida. Mas se erra, o jogador “perde a vez” e tem 
que esperar o giro completo para que todos joguem. E a diversão segue.

Esta brincadeira é comum no Brasil. Contudo, sua especificidade 
na Barra é que, ao invés das bolinhas de vidro, as crianças utilizam com 
muita frequência as castanhas de caju. Saem em grupo para a coleta e as 
acumulam em garrafas do tipo pet. Sempre que se encontram, iniciam 
o jogo, sendo que quem vence conquista o direito de tomar posse das 
castanhas “batidas”.

Esse é um momento que prepara as crianças para a “organização” 
social. “É engraçado ver como esses menino sabem direitinho quem é 
que tem mais preparo pra jogar. É aí que eles começa uma organização”, 
diz Andreza. As poucas meninas que jogam são, geralmente, um ou dois 
anos mais velhas que os meninos do grupo. Elas devem receber uma 
espécie de permissão dos meninos para jogarem, caso contrário ficam 
de fora só olhando.
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Fotografia 12 – Crianças jogam “biroca” com castanha de caju.

Ainda sobre os pés de caju, como os mais velhos já sabem que, 
e conforme ensina Beatriz Nascimento, “a terra é o fundamento do 
quilombo”, Manoel Pumbu ensina que “o caju é pra nós um jeito de 
pensar sobre a nossa terra”. Ele afirma que “pra falar do caju tem que falar 
da terra, porque a terra é o que nós é”. Após observar a vida por aqui, 
não titubeio em parafrasear a pensadora negra dizendo que a terra é 
fundamento da Barra.
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Sem esse fundamento, os homens que trabalham fora adquirem, de 
acordo com grande parte das mulheres, uma aura diferente, porque “não 
participam de verdade da nossa vida”. “Eles chega, traz o dinheiro que 
a gente precisa, mas esquece que a gente precisa deles também”, relata 
Salviana, segundo quem “a Associação mesmo só tem mulher porque 
é nós que fica aqui”.

E não são somente as mulheres que sentem essa diferença, Januário 
diz: “Eu até que sei muita coisa, de conhecer mesmo, mas precisei comprar 
esse material de consertar bicicleta e é isso que eu tô fazendo pra tirar 
o sustento aqui de casa”. A distinção de quem lida diretamente com 
a terra e detém o saber é prontamente reconhecida na Barra. Em sua 
dimensão simbólica, esse saber refere-se ainda aos espaços sociais, de 
gênero e intergeracionais.

Conhecer as plantas define quem sabe e quem não sabe. E assim, 
Izabel mostra com orgulho o quintal de sua nova casa, que conta com 
uma atraente variedade de plantas. “Aqui tem capim santo, isso aí é assa-
peixe, tem também o fedegoso, o mentrasto, a gente pode usar tudo, e 
eu plantei depois que eu mudei pra cá”, diz.

Se há a correlação direta entre terra e conhecimento, o acesso aos pés 
de caju, aos quintais com suas mangueiras, às ruas e ao “Brejo” implica 
em aprendizagens cotidianas. Sendo assim, ao retornar do convite de 
Sancha para a cata dos cajus, aprendo como preparar o doce: “Pra fazer 
o doce de caju tem que ter esse caju colhido na horinha, tem que ter 
tempo pra sentar e preparar um por um...”.

O tempo do caju é o tempo de aprender também sobre seus poderes 
curativo, protetor, purificador, além de defumador de ambientes. “O 
caju serve pra muita coisa. E não é só doce e suco não, serve pra fazer 
garrafada também”, leciona Álvara. Há citações de que ainda no Tratado 
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Descritivo do Brasil podem ser encontradas descrições das funções 
medicinais dessa fruta, com destaque para os saborosos vinhos de mesa 
e o controle do diabetes.

Na Barra não é diferente e o caju é a espécie nativa que representa 
uma das vocações naturais da terra. “Essa terra aqui é muito boa, todo 
ano tem muito caju”, certifica Zacarias. Buscando promover uma reflexão 
sobre esse patrimônio cultural, é possível afirmar predicativos importantes 
do caju, a exemplo de objetos de arte, mobiliário, músicas e poesias, que 
o configuram como objeto cultural.

“No tempo do caju é um movimento grande aqui na Barra, é menino 
colhendo caju, assando as castanha, inventando jogo, é muita coisa 
mesmo”, explica Nilo como o caju mede o tempo. Outra marca do 
tempo do caju são os cheiros nas flores, no chão forrado, nas castanhas 
assadas, no preparo do doce, na fermentação dos licores. “A Barra é isso 
aqui, esses dia de muito calor, os menino brincando tudo junto”, sintetiza 
Manoel Pumbu.

Em todo o Tocantins, as flores do caju explodem a partir do mês de 
junho e até por volta do mês de novembro a abundância da fruta marca 
prazeres e delícias na Barra. Aliás, vale ressaltar que esses prazeres são 
intensos e compartilham tempo com a manga, que costuma florescer 
em outubro e até janeiro continua oferecendo generosos frutos. Ruas e 
quintais ficam em festa, assim, boa parte do ano. São florações e frutas 
que harmonizam com a vida cotidiana.
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Fotografia 13 – Januário prepara arroz colhido na roça da família.

Roça de Toco ou Coivara

Mesmo diante da inquestionável força dos quintais, as pequenas 
roças de toco ou de coivara são ainda praticadas na Barra, o que evidencia 
uma relação de proximidade e profundo conhecimento da terra. “Nossas 
roça de toco funciona muito bem. É o nosso jeito de trabalhar a terra”, 
afirma Januário. O uso comum constitui-se na principal, mas não na única, 
referência local para a lida com o roçado. Sendo essa referência a principal, 
é o trabalho com a terra que estabelece e consolida a solidariedade.
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A área reservada para as chamadas roças é identificada pelo nome 
do grupo doméstico que primeiro cultivou a terra. “Eu planto ainda um 
pouquinho de cana, mas é muito pouco e um pedaço da roça tá sendo 
tocado agora pelo Manoel Pumbu”, informa Álvara sobre a terra que fica 
nos fundos de sua casa.

Os primeiros grupos domésticos a cuidarem da terra têm prioridade 
no uso caso queiram manter um roçado naquele período. Dessa maneira, 
quando Álvara considerar necessário, ela pode solicitar de Manoel Pumbu 
a prioridade para usar seu pedaço de terra, da mesma forma que pode 
repassar essa prioridade para qualquer outro membro do grupo.

Caso alguém não queira ou não tenha condições de manter a roça 
no referido período, qualquer outro pode solicitar o uso da mesma 
parcela pelo tempo que achar necessário. “Se tem família precisando de 
terra pra plantar e tem terra sem plantar, essa família tem que plantar 
é aí mesmo, mas a terra é toda nossa”, afirma Andreza. A solidariedade 
também é manifestada por Januário quando diz: “Eu tenho uma cerca 
pra levantar lá de junto das terra da Álvara, o Zacarias já falou que a hora 
que eu for ele vai junto”.

A forma de utilização da terra em Barra de Aroeira contraria a Lei de 
Terras2 amplamente aplicada no Brasil. Para usufruir da terra na Barra é 
fundamental vivenciar seu caráter produtivo. O direito de uso subordina-

2 Criada em 18 de setembro de 1850 e regulamentada em 30 de janeiro de 1854 
pelo Decreto Imperial nº 1318, a Lei de Terras foi uma tentativa de normatizar 
as doações de terras feitas desde o início do processo de colonização portuguesa, 
além de regularizar as áreas ocupadas e incentivar a vinda de imigrantes para 
o Brasil. Ao mesmo tempo, seu objetivo era dificultar o acesso à terra por 
parte de um novo contingente de trabalhadores que surgia com a proibição da 
escravização humana no Brasil. Essa foi uma das primeiras leis brasileiras, após 
a Independência do Brasil a dispor sobre normas do direito agrário. Foi por 
ela que se estabeleceu a compra como única forma de acesso à terra e aboliu, 
em definitivo, o regime de sesmarias.
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se à necessidade deste mesmo uso, o que quer dizer que a terra existe para 
ser trabalhada. O direito sobre a terra deriva necessariamente do cultivo 
desta e não do acúmulo latifundiário. Na forma como está estruturada a 
propriedade de terras no Brasil, também essa organização social requer 
a estabilidade que o título definitivo pode assegurar, uma vez que se 
distancia do modelo usual e isso fragiliza os grupos que pensam a terra 
enquanto uso e não como um bem.

Compreender que a terra existe para ser trabalhada não significa 
impeditivos para que determinada faixa fique em descanso por tempo 
mais prolongado, caso não haja condições de trabalhá-la no momento. 
A necessidade de descanso faz parte do trabalho da terra, contudo esse 
é um dos fatores que desencadearam, ao longo dos anos, um processo 
gradual de perda de território – uma vez que terras não utilizadas para 
o plantio são frequentemente lidas pelos organismos de representação 
do poder público como improdutivas.

A gradual perda de parcelas das terras ocupadas tem exigido do grupo 
o fortalecimento dos laços de solidariedade. “Nós perdeu terra demais e 
agora nós tem que organizar porque tem muita gente que não tem nem 
um pedacinho de terra pra trabalhar”, afirma Cândida. Essa redução 
da quantidade de faixas disponíveis conduz também à consequente 
impossibilidade de deixar a terra descansando pelo período adequado, 
o que, por sua vez, a enfraquece. “Por isso que a gente tá tendo tanta 
terra fraca, porque não dá o tempo do descanso”, diagnostica Cândida, 
que é apoiada pela grande maioria.

O sustento por aqui vem basicamente das pequenas roças familiares 
tocadas ano após ano por diferentes grupos domésticos e quase sempre 
com a colaboração de parentes, para alcançar êxito. Ser responsável por 
determinada roça sobrecarrega várias pessoas, que se mobilizam para 
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revezar no cuidado. Nas roças são cultivados destacadamente milho, 
feijão, mandioca e arroz. “Dessas plantação é que nós tira quase tudo, 
ainda tem muita gente que faz a farinha, o beiju... é nosso sustento”, 
informa Januário.

Em nome do sustento do coletivo é que todas as pessoas se mantêm 
vigilantes quanto às roças para que nada se perca. “Se tem uma família 
nossa passando dificuldade, todo mundo ajuda, pega um pouco dali, 
um pouco dacolá”, comprova Joana, para quem o cuidado é coletivo e o 
usufruto da terra também. Com o grupo atuando coletivamente, Joana 
caminha para a constatação de que “ninguém passa necessidade aqui não”.

“Cada família aqui tem sua roça, mas nós sabe que a roça é de 
todo mundo e se esse título sair mesmo, nós não precisa mudar nosso 
sistema porque todo mundo tá de acordo no jeito que funciona”, informa 
Andreza. O reconhecimento do grupo como quilombola e o fato de estar 
parcialmente titulada parecem firmar o modelo de organização local. Esse 
mesmo modelo construiu o passado e o presente do grupo e projeta para 
o futuro na medida em que se fortalece em sua especificidade.

A cana-de-açúcar também já foi plantada na Barra, dela se produzia 
rapadura, açúcar mascavo e melado para toda a região. “Nós vendia 
rapadura até pra Porto Nacional, Taquaruçu, Taquaralto, pra esse povo 
todinho”, historiciza Manoel Pumbu. Os produtos eram transportados 
em carroças que saíam cheias e voltavam também cheias de outros 
produtos considerados necessários, especialmente o sal. “Tinha muita 
fartura, mas hoje é diferente”, diz Manoel Pumbu. “Às vez ia a família 
inteira pra Porto, pra Taquaralto, com a carroça cheia de coisa”, reforça 
Maria Francisca.

Sempre que oferece generosos pedaços de rapadura às suas visitas, 
Álvara também fala: “Aproveita porque isso não existe mais, só eu ainda 
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planto cana aqui”. Além de plantar a cana, ela mantém uma pequena 
estrutura – conhecida como engenho ou engenhoca – para a produção 
da rapadura, no quintal de sua casa. “Eu ainda tenho essa touceira de cana 
e dou conta de fazer essa rapadura, mas ninguém quer saber disso hoje 
não”. Ela acrescenta a necessidade de envolvimento coletivo para manter 
esse tipo de produção: “Até pra tocar uma engenhoca dessa, a gente tem 
que ter mais gente envolvida, é os parente, é os amigo, é todo mundo”.

O envolvimento coletivo deve mesmo transferir saber à rapadura 
ofertada por Álvara. Os nacos degustados após sua insistente oferta 
são inesquecivelmente doces, incrivelmente tenros e macios ao mesmo 
tempo. A doçura compartilhada ali mesmo no quintal cuidadosamente 
varrido e umedecido para abrandar o calor aquece o coração de quem 
chega e se permite estar na Barra.

Fotografia 14 – Engenho no quintal de casa para trabalhar a cana.  
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Exceção hoje em dia, a engenhoca mantida por Álvara está ameaçada 
porque as terras se esgotaram, em força e quantidade, ao longo dos anos 
de enfrentamento do modelo fundiário que beneficia poucos e prejudica 
muitos. Ela analisa que outro motivo para a escassez são os processos de 
industrialização, que dificultam as feiras e beneficiam o comércio. Toda 
esta nova situação afetou a relação com a terra e hoje não se planta mais 
cana. “Parece que a gente acreditava que a terra ia dar tudo o que a gente 
plantava. Mas hoje parece que a gente desacredita, tem tanta praga, tanta 
coisa de fora”, afirma Nilo.

O uso que fazem da terra é marcado por um calendário bem definido, 
com início em maio, quando as áreas são limpas ou “brocadas”. De acordo 
com Nilo, “pra brocar a terra é preciso que um ajude o outro, porque 
é muito trabalho, então nós marca assim: hoje vamo todo mundo pras 
terra do Januário, amanhã pras minha, depois pras da Álvara, e aí nós 
consegue dar conta”. Feita a limpeza da área, esse corte da vegetação 
rasteira com a foice chamado por Nilo de “brocar a terra”, os meses de 
junho e julho são dedicados à derrubada, porque “depois de brocar a 
gente tem que derrubar muita árvore maior que pode atrapalhar a roça”.

Já o quente e seco mês de agosto é dedicado à finalização do preparo 
da terra com o aceiro varrido, que também mobiliza a unidade familiar. “É 
nessa hora que a gente marca a terra todinha pra evitar que a queimada 
fique descontrolada”, destaca Nilo, informando que é em setembro que 
a queimada controlada é aplicada. Algum tempo após o plantio, parte-
se para a “limpa” do mato que cresce em torno das plantações. É nessa 
época que acontecem os mutirões para a limpeza da roça. “A limpa do 
milho é feita com facão, já a limpa da mandioca é feita com enxada, cada 
plantação tem seu jeito”, informa Nilo.
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Somente quando chega o tempo da colheita é que aumenta, 
significativamente, a presença das mulheres na roça, do contrário elas 
se mantêm distantes das roças em todos os outros momentos. Esse 
esforço concentrado é importante “pra não perder o tempo certo de 
colher”, diz Nilo. Por isso, as mulheres vão para a roça sempre que tem 
um cultivar no ponto de ser colhido.

Geralmente, a colheita do arroz começa a ser feita entre os meses 
de março e maio. O milho tem sua colheita a partir de maio. A cana 
somente pode ser colhida um ano e meio depois de plantada. A banana 
precisa de oito a dez meses após o plantio para ser colhida. Já a primeira 
“carga” do feijão pode ser colhida 60 dias depois de seu plantio, sendo 
que a mesma roça do feijão pode render outras “cargas”, que serão 
colhidas posteriormente.

O ciclo anual da roça, conforme visto, se estende de maio a maio de 
cada ano e tem momentos em que fica a cargo das unidades domésticas. 
Em outros momentos, todo o grupo deve se unir em mutirão para garantir 
o bom trabalho da terra:

Mês Ação Responsável
Maio Limpeza ou broca Todo o grupo/Mutirão

Junho/Julho Derrubada Unidade doméstica

Agosto Aceiro Varrido Unidade doméstica

Setembro Queimada Unidade doméstica

Out./Jan.* Plantio/Semeadura Unidade doméstica

Dez./Mai.* Colheita Todo o grupo/Mutirão
Quadro 1 – Ciclo anual das roças na Barra
* Os meses para plantio/semeadura e colheita seguem o tipo de plantação.
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Para armazenar os grãos, as estruturas artesanais, como o “paiol” 
onde se guarda o milho e o “ensacamento”, no caso do arroz, são as 
mais utilizadas. Uma máquina beneficiadora de arroz adquirida pela 
Associação, que pode ser utilizada por todos seguindo uma organização 
local, é de grande serventia para o grupo. Há também alguns “monjolos” 
ou “pilões”, que são máquinas artesanais com mecanismo movido a 
água, principalmente em pequenas roças que ficam nos pés de serra, 
para o trato dos grãos.

A aquisição da máquina beneficiadora de arroz na Barra reduziu 
o peso da lida, contribuindo para que a energia fosse concentrada 
no planejamento sobre a melhor estratégia para garantir que todas 
as famílias pudessem acessar o equipamento. Outro empenho que se 
tornou cotidiano foi a luta para conseguir o “óleo pra tocar a máquina”, 
o que levou a Associação a buscar auxílio com políticos e empresários, 
além de se preocupar em elaborar projetos para garantir o funcionamento 
da estrutura.

Para as crianças, o que valeu mesmo foi a algazarra propiciada pelo 
barulho do trabalho da engenhoca e o acúmulo de palha de arroz, que 
pode até provocar coceiras, mas leva a imaginação para voos incríveis nas 
brincadeiras. Diante do perigo da brincadeira, o ambiente está sempre 
sob supervisão de um adulto e acompanhamento da Associação.

A técnica do aceiro varrido, que consiste em sistematizar uma trilha 
que separe adequadamente a área de vegetação natural a ser preservada 
da área a ser utilizada para o plantio, garante que a floresta se mantenha 
após a queimada. “Essa preservação é que faz das terra que nós escolheu 
pras roça ser muito boa, por isso que tinha que manter, mas nossa terra tá 
cada vez menor”, destaca Nilo. Ele acrescenta que as roças são de “terra 
preta, terra escura ou de barro vermelho”. Com a redução considerável 
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das terras da Barra, o descanso tem se limitado ao no máximo quatro 
anos, o que provoca o cansaço do solo.

Mesmo com esse esgotamento, ainda é possível encontrar nas terras 
da Barra “juazeiro, jatobá, cajá, ipê roxo, angico branco, juá, cedro, aroeira, 
tucum e tabocal”, que “tão aqui pra mostrar o tanto que a terra é boa”, 
afirma Nilo com preocupação, porque essas são árvores cada vez mais 
escassas. Por isso, o grupo dedica atenção especial ao uso e controle, 
bem como ao descanso, porque “sem terra boa não tem povo da Barra, 
não tem é vida sem terra”.

Zacarias também admite a “raridade” de árvores tão especiais, que 
sofreram significativa redução em função das expropriações históricas. 
Mas explica, categórico, que essa biodiversidade “tá menos porque 
nossa terra tá sendo tomada desde muito tempo pra trás”. A força ou 
fragilidade da terra é que orienta se uma mesma área pode ser utilizada 
duas ou três vezes consecutivas, depois é fundamental deixar a terra 
“descansar”. Também por isso, é muito importante alimentar e fortalecer 
o conhecimento sobre a terra e sobre a biodiversidade.

As margens de córregos ou riachos são aproveitadas, quando da 
descida da água, para o plantio de cultivares adaptáveis a essas condições 
naturais, como melancia, abóbora e mandioca. O plantio de todas as 
espécies juntas é feito em maio – quando as águas começam a baixar. 
Já a colheita não é conjunta, ela ocorre em momentos diferenciados 
respeitando o tempo de cada planta. A colheita da melancia e da abóbora 
se dá com a maturação e a colheita da mandioca, que acontece somente 
em outubro, com o início do tempo da cheia.

As roças da Barra são as de toco ou de coivara, sendo que antigamente 
se plantava o arroz entre as “leras”, ou fileiras de milho, e a mandioca era 
plantada  também na mesma área. Desde pouco tempo se plantam as 
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cultivares em áreas separadas ou em tempos diferenciados. Dessa forma, 
atualmente o arroz é plantado nas áreas baixas e o milho e a mandioca 
nas áreas mais altas das roças. Nilo confirma que esse costume é recente 
e foi trazido por “gente de fora”.

Na mesma área em que plantam a banana, costumam plantar, um 
tempo depois, o milho e, na sequência, o arroz. Já o feijão e a fava, por 
outro lado, são plantados separados da banana, milho e arroz porque 
ramificam e sufocam as outras plantas, virando uma “maçaroca e a roça 
não rende”. Quem ainda mantém o plantio da cana, a exemplo de Álvara, 
o faz em setembro ou outubro em área totalmente separada. Depois de 
um mês do plantio, as mudas de cana são transplantadas e, no primeiro 
local, se planta o milho, colhido após três meses.

O conhecimento sobre o uso da terra é transmitido principalmente 
pelos mais velhos. “Esse conhecimento tá ficando raro, mas ainda tem 
muita gente tocando as roça, e é quem toca as roça que pode ensinar os 
mais novo”, afirma Nilo. Álvara complementa dizendo que “num é só a 
cana e outras plantação da roça que tá diminuindo, tem muita gente que 
não entende mais como é que deve fazer, reparar na lua, no tempo pra 
plantar e pra colher”. Para Andreza: “Nós quer manter as roça porque 
hoje a gente tem que apostar é no que nós tem pra não perder a cultura, 
o jeito de fazer, que é só nosso”.

Por causa das perdas sucessivas de terras, marcadamente depois da 
década de 1960, o grupo passou também a vender parte da produção 
agrícola e a trabalhar de empreita ou diária em fazendas próximas, embora 
tenha mantido suas roças. A preocupação em retomar e fortalecer o 
trabalho da terra na Barra está presente na fala de Andreza: “Se for pensar 
é as roça que segura o povo aqui, mas como é que nós consegue viver 
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das roça se a nossa terra tá cada vez menor? Nós precisa ter o título pelo 
menos da terra que o Incra diz que nós tem direito”.

“A gente ganha muito com esse trabalho da roça, porque é 
conhecimento da terra, da lua, do jeito de plantar”, converge Álvara 
para a necessidade de aplicar o conhecimento e fortalecer o grupo. “As 
perda que nós tem quando deixa de existir as roça é muito grande, nós 
sabe disso, e nós tá lutando pra não deixar isso acabar”, complementa 
Cândida, ao que é apoiada pelos gestos de seu marido, Januário.

A terra está preparada, a época do ano é propícia para o plantio, o 
clima não poderia ser melhor e a disposição sinaliza um futuro de colheita 
farta. A satisfação de quem vai tocar a roça se estende a todo o grupo. 
“Se nós pode plantar é porque nós ainda tem conhecimento. E depois 
que esse título da terra sair é que nós vai ficar seguro mesmo”, declara 
Januário, e continua demonstrado grande satisfação: “Ói esse arroz que 
beleza, dá gosto de saber que foi nós que plantou e que ele cresceu sadio 
e rendeu demais”. “Sabe por que ele rendeu a colheita boa? Porque as 
mulher da Barra tava lá na hora certa, ajudando a dar força pra terra”, 
sentencia Cândida e complementa afirmando que “toda roça que as 
mulher tá junto na hora de plantar tem fartura na colheita”. 

No espaço da roça, as atividades de “broca” e derrubada são 
exclusivamente masculinas, mulheres e crianças são envolvidas somente 
e, de forma muito especial, no plantio e na colheita. De acordo com 
Sancha, “as mulher é que dá a vida, elas pode criar, então elas têm que tá 
presente na hora de plantar”. A complexidade ritualística do plantio na 
Barra diz que somente as primeiras sementes devem ser plantadas pelas 
mulheres. Essa forma de condução tem se mostrado eficaz na garantia de 
fartura na colheita, resultante da fertilidade que a terra adquire após esse 
primeiro contato. Passado o momento de plantio das primeiras sementes, 
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os homens assumem o trabalho de encerramento e acompanham muito 
de perto a manutenção das roças.

A descrição satisfeita de Sancha é de que “as roça fica cheinha de 
mulher e menino. Dá gosto de ver”. Além dela, a maioria descreve o 
momento como importante e agradável. “Olha aí que coisa boa, todo 
mundo junto trabalhando a terra”, declara Nilo. A força simbólica envolve 
tanto a associação pela semelhança, haja vista que mulheres são seres 
férteis e, por isso, podem garantir tanto a fertilidade da terra quanto 
o empenho para a socialização do grupo, o que tem contribuído para 
garantir sua manutenção.

Seguindo a cosmologia local, o ato de plantar não garante, por si só, 
uma boa colheita. Para alcançar a fartura é importante estabelecer uma 
relação de conhecimento e respeito com elementos que têm o poder de 
governar o sucesso de uma roça. O poder feminino é compreendido e 
vislumbrado ainda na observação dos ciclos lunares e na manifestação 
de respeito cosmológico. “A utilização desse ritmo de lua é através da 
flutuação. Se a gente planta mandioca na fase crescente da lua, só vai 
crescer a manaíba e não a raiz”, ensina Nilo e continua de forma didática: 
“Então, plantando na fase da minguante, ela não vai crescer muito, mas 
vai ser boa de raiz. E o arroz do mesmo jeito... e assim o milho... e tudo...”.

As luas nova e cheia carregam força especial e, por isso, o plantio 
dois dias antes e dois dias depois destas fases é cuidadosamente evitado. 
“A gente tem que saber a horinha certa de plantar pra ter uma colheita 
boa”, diz Álvara. As fases tidas como ideais são a crescente e a minguante, 
considerando sempre o resultado que se busca atingir na colheita. Se 
a planta for do tipo que se extrai a raiz, como a mandioca e outras em 
que o importante não é o crescimento do que fica fora da terra, então o 
plantio é feito na fase minguante da lua, mas se o que se deseja é o seu 
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crescimento exterior ao solo, casos como o milho ou o arroz, então a 
melhor fase para se plantar é a crescente.

Fases da lua e atuação das mulheres estão intimamente ligadas na Barra. 
Até por volta de 1980, as mulheres tinham uma presença muito forte no 
plantio do algodão, “mas hoje em dia nós planta pouco o algodão”. Essa 
já foi uma importante ação que garantia a fiação e confecção de roupas 
pelo manuseio das, até então, muitas fiandeiras manuais ou rocas. “Num 
tinha uma casa que num tinha uma roca. As mulher se juntava e tralhava 
era dias fazendo coberta, tapete, calça, de tudo mesmo”, relembra Sancha.

O grupo cultivava o algodão, produzia tudo o que precisava e ainda 
comercializava o excedente, principalmente em feiras livres em Porto 
Nacional, Rio da Conceição, Dianópolis, além de Barreiras, no estado 
da Bahia. “Já fiamos até cinco quilos de linha num dia. Juntava as mulher 
tudo e ia fiar. Era muito bom, as mulher tudo junto. Era fiando, cantando, 
conversando”, informa Izabel.

“Depois que criou o Tocantins ficou mais fácil e mais difícil porque 
agora tem muita cidade, tudo pertinho uma da outra, dá pra comprar, 
mas falta dinheiro”, analisa Izabel. Para ela, também a qualidade do 
material produzido pelas fiandeiras de antes era melhor, uma vez que 
“uma coberta ficava era tempo pra acabar, mas essas que a gente compra 
nas loja não dura nada não”. Andreza complementa dizendo que, com 
asfalto, transporte público e facilidade de comunicação com a sociedade 
envolvente, ficou mais barato comprar roupas industrializadas.

“Mas a coberta fiada em casa é mais quentinha”, qualifica Álvara, que 
ainda mantém uma roca em casa e, eventualmente, quando consegue 
algum algodão de seu quintal, tece roupa, colchas de cama e redes para 
consumo próprio “ou então pra dar de presente pra alguém”. Mas não 
são todas as casas da Barra que possuem rocas atualmente. A prática de 
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fiar, como relata Álvara, está esquecida, mas “antigamente as mulher ia 
fiar e tecer rede, coberta, tapete e roupa... pra fazer a carga pra ir vender 
em Porto Nacional”.

Paralelamente a esse panorama que envolve a inviabilidade do fiar, 
do extrativismo vegetal, da caça e da pesca, o reconhecimento como 
quilombolas assume ares de modernidade. “Nós aqui é quilombo, nós 
precisa de organizar. As menina precisa de um curso de computador pra 
tocar a Associação, nós precisa de sinal de telefone aqui, nós precisa de 
muita coisa”, afirma Maria Francisca sobre o que é necessário para se 
afirmar quilombola hoje.

Acionar a força e necessidade do movimento social demonstra 
sincronicidade entre o grupo da Barra e as novas práticas, sem desconsiderar 
as já existentes. Esta atualização do conceito de quilombo assegura a vida 
e não ameaça o reconhecimento institucional. Dessa forma, são garantidas 
a autonomia e a sincronicidade com o novo milênio. “Era bom demais 
quando as mulher aqui da Barra tudo fiava, mas agora é outro tempo, é 
outro jeito de fazer as coisa e nós sabe disso”, sustenta Andreza.

É nessa travessia que encontramos as parteiras orgulhosas pelo 
privilégio de trazerem à luz praticamente todos os membros do grupo. 
“Agora é que tem mais gente nascida na Santa Tereza e na Lagoa, mas 
quase todo mundo aqui que tem mais de 10 ano nasceu por essas mão 
aqui”, diz Álvara. “E aqui todo mundo tem saúde, ninguém morre fácil não”, 
acrescenta como se quisesse referendar a habilidade e a eficácia de sua ação.

Álvara manifesta plena consciência de que hoje as mulheres fazem 
o pré-natal em Santa Tereza do Tocantins, de que quando estão para dar 
à luz se preparam para que o bebê nasça pelas mãos dos médicos, mas 
essas mesmas mulheres sabem que “se tiver problema na última hora, 
elas pode contar que na Barra tem parteira”. Ser parteira e ter parteiras 
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no grupo é uma condição de vantagem a partir da perspectiva interna, 
muito embora fosse bom que pudessem contar com um médico no local 
sempre que precisassem.

O morador mais velho da família Rodrigues vivendo no povoado é 
Francisco Marques da Silva, conhecido como “Seu Doloroso”. Ele contava 
102 anos em 2008 e nasceu no dia 25 de agosto de 1905, quando Félix 
José Rodrigues ainda era vivo. Com deficiência congênita que o impede 
de expressar-se de maneira compreensível, “Seu Doloroso” não pode 
contribuir no sentido de contar a sua história, mas ele também é a história. 
Tio de Maria de Darran, sua existência diz, por si só, da antiguidade do 
grupo. “O véi Doloroso tá quase indo, mas inda tá aí pra mostrar a saúde 
do nosso povo, ele tem mais de 100 ano”, afirma Álvara.
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Fotografia 15 – Devoção a São Domingos de Gusmão por família de quilombolas.

E viva o Senhor São Domingos

O batismo tem momento solene nos “festejos” do santo padroeiro 
de Barra de Aroeira, São Domingos de Gusmão3. Atualmente, a festa 
litúrgica do Santo é ocasião muito especial na Barra e, como acontece 

3 Pela literatura oficial, São Domingos de Gusmão fundou a Ordem dos Pregadores 
conhecida também como Ordem Dominicana, cujos membros são dominicanos. 
Espanhol, nasceu em Caleruega, Reino de Castela, no dia 24 de junho de 1170, 
e morreu em Bolonha, na Itália, em 6 de agosto de 1221. Sua festa litúrgica é 
comemorada, segundo o calendário da Igreja Católica, no dia 8 de agosto.
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ano após ano, “desde que eu me lembro de viver aqui na Barra”, como 
lembra Maria Francisca, se acumulam os batismos para esta data, quando 
a presença do padre é garantida. Em 2008, um total de 21 pessoas, entre 
crianças e adultos, receberam o sacramento do batismo em 6 de agosto, 
durante o encerramento dos “festejos” de São Domingos de Gusmão. 
Todas passaram à condição de seres sociais religiosamente investidos 
no cristianismo católico.

Joana explica que esse é um “tempo de muita graça pra todo mundo 
porque é o nosso padroeiro que abençoa esses batizado”, abençoando 
também o ano que se inicia na Barra. Embora tenha “gente que leva os 
menino pra batizar fora da Barra”, é nessa ocasião que o grupo todo se 
reúne para os “festejos” de São Domingos de Gusmão e reforça a sua 
devoção. “Vem gente de fora também... Aí é dias e dias de festa aqui na 
Barra”, conforme testemunha Sancha.

Organizar esses “festejos” a cada ano “dá trabalho porque tem que 
correr atrás, ver se não tá esquecendo ninguém”, mas os “capitão” são 
escolhidos com um ano de antecedência para isso e “no final dá tudo certo”, 
conta Joana enquanto conduzia os “festejos”. Segundo ela, “ninguém sabe 
quem vai ser os capitão do ano que vem, só quando derrubar o mastro 
que nós vai saber, porque aí é quem pegar”, demonstrando que o grupo 
se envolve com os preparativos o ano inteiro.

Além de novenas e missa de encerramento, são realizados rituais de 
levantamento e derrubada do mastro, folias, quermesses e festas, tudo 
para homenagear o santo padroeiro da Barra. Os “festejos” acontecem 
entre os dias 28 de julho e 6 de agosto “porque São Domingos morreu 
no dia 6 de agosto e os festejo é pra ele”, defende Izabel, para quem a 
derrubada do mastro tem mesmo que acontecer na madrugada de 7 de 
agosto, um dia após a morte do santo.
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No primeiro dia dos “festejos” é suspenso, em frente à igreja, um 
poste ou mastro de pindaíba4 que costuma medir entre cinco e oito metros 
de altura. “Tem ano que nós consegue erguer um poste da altura até de 
sete homem”, apresenta sua métrica Manoel Pumbu. Praticamente todos 
os homens da Barra se empenham na busca por encontrar a “madeira 
certa na cabeceira do corgo, pra fazer o mastro”, e esse trabalho mantém 
“a força do festejo”, conforme Francisco. Duas ou três semanas antes 
do início dos “festejos”, os homens já saem em busca da madeira para 
o mastro. Nunca cortam a primeira que encontram, após a cuidadosa 
busca é que fazem a escolha e, se necessário, retornam ao lugar onde 
encontraram a mais adequada.

O planejamento é necessário porque precisam de tempo para 
preparar a madeira com o cuidado que São Domingos merece. As saídas 
são sempre acompanhadas de algazarra e, invariavelmente, um litro de 
aguardente. Escolhida e cuidadosamente preparada com raspagens 
para se alcançar maior nivelamento, a pindaíba é reservada no espaço 
externo da igreja enquanto aguarda o momento exato para ser suspensa 
de forma ritualizada. O ritual de suspender o poste, ou “erguer o mastro”, 
é acompanhado com muita devoção.

Para “erguer o mastro”, uma das mulheres traz uma vela acesa, uma 
outra a imagem reverenciada de São Domingos de Gusmão. Esta imagem 
acompanha o grupo desde 1980, ano em que o Santo atingiu o status de 
padroeiro da Barra. Mas a história da devoção remonta ao século XIX, 

4 A pindaíba (Xylopia emarginata) é uma árvore nativa do Brasil que apresenta 
copa piramidal, folhas verde-escuro, flores pálidas ou encarnadas, aromáticas e 
frutos bacáceos. Vegeta em terrenos pantanosos e possui madeira rija e escura, 
é também conhecida como araticum-mirim, embira, barriguda-do-sertão, 
embira-preta, envira-preta, pindabuna, pindaíba-d’água, pindaíba-do-brejo, 
pindaúba, pindaubuna, pindauvuna e pindavuna.
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quando Félix José Rodrigues chegou e nomeou sua área de moradia e 
cultivo como Fazenda São Domingos, nome dado também a um córrego 
que margeava sua residência.

O acender da vela indica que é tempo de entoar a ladainha que 
envolve todas as pessoas presentes em ato de fé e devoção:

Vamo levantar o mastro 
Vamo levantar o mastro 
Às sete hora do dia
Às sete hora do dia
E viva o Senhor São Domingos
E viva o Senhor São Domingos.

Após o trabalho de amarrar a bandeira em uma madeira bem fina e 
de cerca de um metro, esta é presa firmemente por uma corda na ponta do 
poste de pindaíba, transformando, de forma profundamente ritualizada, 
o poste em mastro. Os homens então cavam, com enxadão, um buraco 
que sustente o mastro em frente à igreja, o posicionam e o fixam com 
terra e forquilhas ao seu pé. A partir daí, os fiéis entoam nova ladainha 
que antecede a entrada na igreja para colocar a imagem no altar, iniciar 
a novena e, por fim, dispersar o grupo:

O mastro tá levantado 
O mastro tá levantado 
Às sete hora do dia
Às sete hora do dia
E viva o Senhor São Domingos     
E viva o Senhor São Domingos

A bandeira em tecido acetinado e colorido, cuidadosamente bordado, 
flamula no ponto mais alto da igreja. Bandeira que não é confeccionada 
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todos os anos, mas guardada com cuidado para que seja usada nos 
“festejos” do ano seguinte. Contudo, quando verificam a necessidade 
de trocar, as mulheres o fazem sem muito alarde, buscando renovar 
o mesmo formato, cor e bordado.

“Uma bandeira nova, com as cor mais viva, dá até mais vontade da 
gente fazer os festejo”, se envolve Sancha na renovação necessária da 
tradição. Também Maria Francisca argumenta que “é bom demais ver 
a bandeira todo dia lá no alto, toda colorida, toda viva”. Medindo 30 x 
40 cm, em tecido flexível e acetinado na cor rosa, decorada com fitas 
coloridas, a bandeira traz uma estampa de São Domingos de Gusmão 
ao centro, o bordado que a contorna tem linhas coloridas, as mesmas 
que escrevem o nome do Santo.

As atividades do período são bem conhecidas na região e atraem 
parentes, amizades e a vizinhança das cidades próximas. Dias antes, e 
mais intensamente nos nove dias do “festejo”, todas as pessoas trabalham: 
os homens se concentram na construção de barracas para a quermesse 
e as mulheres cozinham e organizam os rituais religiosos. As casas são 
cuidadosamente preparadas para receber familiares e amigos.

Os homens envolvidos com trabalho fora se empenham para 
estar na Barra, nos “festejo”, tempos em que o ar ritualístico passa a 
mover a vida. São montadas barracas de piaçava5 a cada ano, não mais 
que uma dezena delas. Nessas barracas são vendidos refrigerantes e 
comida, consumidos com alegria especialmente pelas pessoas mais 
jovens. O dinheiro arrecadado é revertido em uma medida emergencial 

5 Attalea funifera é o nome desta espécie de palmeira nativa dos estados de 
Alagoas, sul da Bahia, Espírito Santo e Sergipe. A fibra da piaçava, dura e 
flexível, é extraída, sendo muito utilizada na confecção de vassouras e escovas. 
Também é conhecida pelos nomes de coqueiro-piaçaba, japeraçaba, pau-piaçaba, 
piaçabeira, piaçaveira e vai-tudo.
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eventual ou para garantir a festa de encerramento. Durante as noites são 
realizadas festas, quando as pessoas se deslocam para o centro da Barra, 
nas adjacências da igreja, e passam boa parte da noite nestas barracas 
bebendo, comendo, dançando.

“Na noite passada nós foi pra de junto da barraca da Joana e ficamos lá 
até tarde festando. Todo ano é assim”, afirma Nilo. “Na noite de anteontem 
nós foi pra barraca da Domingas, e foi muito bom também”, acrescenta 
com olhos de ressaca pelas noites sem dormir como deveria. No tempo 
dos “festejos”, as trocas intensificam-se, fortalecem-se os vínculos, afirma-
se o grupo simbolicamente, para si e para os outros, convidados de fora.

Durante os dias é mantida a “folia da divindade”, com um grupo de 
fiéis percorrendo as casas, cantando e arrecadando as “esmolas”, de modo 
que impreterivelmente todas sejam visitadas pela “folia”. Alguns moradores 
recebem as folias também com cânticos e com as mãos portando a doação. 
Essas “esmolas” podem ser doadas em dinheiro ou em comida. Quando 
a “folia da divindade” chega a uma moradia, dirige um “cântico” à pessoa 
responsável pela casa, que, por sua vez, retribui com uma “esmola”.

Assim como o recurso arrecadado com a venda de produtos nas 
barracas, o dinheiro das “esmolas” é direcionado à manutenção da igreja 
ou para custear a festa de encerramento, momento muito esperado a 
cada ano. Os “capitão” do “festejo” organizam e seguem um calendário 
de visitas, sendo que os moradores já esperam em suas casas preparados 
para a interação que abençoa os espaços por onde passa todos os anos, 
renovando a fé do grupo. “A casa que recebe a folia da divindade fica 
abençoada o ano inteiro”, decreta Maria Francisca.

O conjunto da “folia da divindade” é composto pelo “alferes”, ou guia, 
que exerce o papel de condutor do grupo, dizendo o momento certo de 
se reunir, sair, parar e retornar para a igreja. É também o “alferes” quem 
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organiza o cronograma das visitas e observa todas as necessidades para 
que tudo transcorra como planejado, bem como é ele o responsável pela 
condução respeitosa da bandeira, que chega imponente a cada casa.

Também compõem este conjunto os tocadores, que são conhecidos 
como “caixeiro”, “violeiro”, “pandeireiro” e os “foliões”, sendo que esses 
últimos fazem todo o acompanhamento cantando. “É tudo muito 
bonito”, afirma o “violeiro” Sílvio, dias antes do início do “festejo”. Ele 
se concentrava na igreja para reunir-se com quem quisesse aprender a 
confeccionar a “caixa” para a folia. “Sou o violeiro, mas eu sei fazer a caixa 
e acho que se mais gente aprender é bom pra todo mundo”, defende.

Fotografia 16 – Sílvio mostra caixa confeccionada para o festejo.
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Sílvio, que é filho de Álvara, ensina que não precisa de muita coisa para 
fazer o instrumento musical. Bastam uma lata “dessas que a gente usa em 
construção”, cordas, uma madeira flexível para prender o couro que fecha 
a lata e garante a acústica do instrumento. “Amarrando tudo direitinho 
com a corda mais fina e pegando uma mais grossa pra segurar a caixa no 
corpo, a gente consegue um som muito bom”, ensina ele, demonstrando 
grande expectativa com a chegada de quem deseja aprender a fazer. Não 
chega muita gente, “mas se tem um, já tá garantido o festejo”.

A pedagogia que marca esse processo se mostra eficaz na reprodução 
dos elementos de significação do grupo e tem conduzido a uma tradição 
atualizada e envolvente, além de transgressora, para uma localidade 
católica que não conta sequer com a figura permanente de um padre. Após 
os nove dias de andanças e cantorias pela Barra, acontece o “arremate da 
folia”, que é a chegada, também ritualizada, do grupo ao pátio da igreja, 
antes da missa de encerramento.

No penúltimo dia, é realizada uma missa especial pela manhã, com 
os batismos, e uma festa à noite, regada a dança, música e bebida. Já na 
manhã do último dia acontece a derrubada do mastro em um ritual que 
marca o encerramento. Nesse momento, o grupo garante a continuidade 
dos “festejos”, pois quando a bandeira desce, a primeira pessoa a tocá-la 
se torna automaticamente a responsável pela organização da celebração 
do ano seguinte.

Aglutinados na porta da igreja, antes do raiar do sol, os homens se 
posicionam ao pé do mastro, onde é colocada uma garrafa de aguardente, e 
um dos presentes começa a cavar, com enxadão, um buraco para facilitar a 
derrubada na direção da igreja. “Esse trabalho é feito pelos homem porque 
tem que ter força e sempre foi assim que foi feito”, explica Domingas. Uma 
vez iniciada a derrubada, não se ouve mais nenhum tipo de comentário 
a respeito de datas, ou contas, ou engajamento no “festejo”.
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As mulheres posicionam-se à direita da porta da igreja e iniciam a 
ladainha. Uma delas traz uma vela acesa e uma outra um pequeno altar 
com a imagem de São Domingos de Gusmão. Organizado em torno 
desta imagem, o grupo inicia a ladainha anunciativa:

Vamo derrubar o mastro 
Vamo derrubar o mastro 
Às sete hora do dia
Às sete hora do dia
E viva o Senhor São Domingos     
E viva o Senhor São Domingos

Os homens fazem pequenas forquilhas de madeira e, segurando-as 
pelos lados, muito lentamente deixam o mastro cair na direção do grupo 
de mulheres. Quando a bandeira, que está no topo, atinge uma altura 
média de dois metros e meio, alguns mais afoitos, notadamente os mais 
jovens, começam a jogar a camisa para cima na tentativa de derrubá-la 
e as mulheres mudam a cantoria.

Esse jogo chama a atenção e pode ser interpretado como uma 
ansiedade para antever a bandeira caindo e descobrir quem será a primeira 
pessoa a tocá-la. Isso porque a primeira pessoa a tocá-la será a responsável 
por todos os planejamentos e ações necessárias para que a festa seja 
grandiosa. A consumação da derrubada, que tem um tempo bem mais 
curto que suas preliminares e envolve a retirada da bandeira do mastro, 
é então cantada:

O mastro tá derrubado 
O mastro tá derrubado 
Às sete hora do dia
Às sete hora do dia
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E viva o Senhor São Domingos
E viva o Senhor São Domingos

Definido quem será o “capitão”, passam a escolher as lideranças que 
conduzirão os “festejos” de São Domingos de Gusmão no ano seguinte. 
Assim, são definidos também outros sete “capitães”, respeitando sempre 
a ordem com que as pessoas adultas tocam a bandeira. Depois, as pessoas 
escolhidas pelo sagrado e inesperado ato de tocar a bandeira dão sete 
voltas em torno da igreja, tomando o cuidado de não passarem por 
cima do “mastro”, que agora se encontra no chão. Nem todas as pessoas 
presentes acompanham a procissão, mas, ao final, o grupo todo entra 
na igreja e faz uma rápida reza de agradecimento – encerrando com um 
“Viva” a São Domingos.

Fotografia 17 – Derrubado o mastro, fiéis buscam tocar a bandeira.
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O padre já está ausente, mas a igreja está cheia de gente que quer 
definir datas, trabalhos realizados e acertos de contas. Tudo finaliza 
com a distribuição de balas e doces aos presentes, adquiridos com as 
“esmolas” levantadas pelos “alferes” e foliões. Muitos não aceitam as 
guloseimas sob o argumento de que “é muita responsabilidade”. O aceite 
representa para os devotos o compromisso assumido de estar presente 
nos “festejos” do ano seguinte. Uma dádiva que tem seu giro finalizado 
após o ciclo de um ano.

“Estes são os noiteiros do próximo ano”, informa Cândida como que 
para confirmar a responsabilidade. Os “noiteiros”, juntamente com os 
“capitães” e os “alferes”, são responsáveis pela montagem das barracas que 
garantirão comida, bebida e festa. São também os “noiteiros” que auxiliam 
no controle do caixa. Para a prestação de contas, tudo é anotado em um 
pequeno caderno que, ao ser entregue por Izabel ao grupo do próximo 
ano, vem acompanhado da expressão de alívio: “Vou ficar um tempo sem 
cuidar disso, dá muito trabalho manter o círculo completo da dádiva”.

Repetido anualmente, mas atualizado de acordo com as necessidades 
do grupo, os “festejos” constituem-se em uma tradição, entendida aqui 
como atos que se repetem no tempo e que apresentam eficácia em seus 
propósitos. Além dos “festejos” de São Domingos de Gusmão, que 
contam com a presença de “gente de fora”, o povo da Barra também é 
convidado e participa ativamente dos “festejos” de São João, em 24 de 
junho, em Lagoa do Tocantins, “nós faz até quadrilha pra festa de São 
João lá na Lagoa”, informa Andreza.

Também marcam presença nas festas de Nossa Senhora das Graças, 
em 18 de julho, em Novo Acordo, e de Santa Tereza D’Ávila, em 18 de 
outubro, em Santa Tereza do Tocantins. Essas redes de troca evidenciam 
um intercâmbio de múltiplos centros que convergem para os “festejos” e 
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suas representações nas datas específicas. Nessas ocasiões são trocados 
elementos simbólicos e consolidam-se relações socioeconômicas, 
fortalecendo o que podemos chamar de cultura material e imaterial, 
um exercício de dar, receber e retribuir repetido há centenas de anos.

A lógica da reciprocidade faz com que Joana não tenha dúvidas, 
porque “quando é os nosso festejo, nós recebe esse povo de fora e quando 
é os festejo deles, nós vai pra lá também, nós é convidado”. Tal perspectiva 
conforma conjuntos, de sentido social e simbólico, capazes de fornecer 
chaves interpretativas para elementos societários mais amplos. Recusar a 
um convite pode significar ruptura de redes sociais que têm se mostrado 
eficazes ao longo do tempo.

Por outro lado, aceitar a tais convites significa manter viva a memória 
de cinco ou seis gerações que, aliás, trazem alguns cantos que contam e 
recontam a história da participação de Félix José Rodrigues na Guerra do 
Paraguai. Repetidos nas ocasiões de troca, cantos como esse atualizam 
e dão continuidade ao grupo, sendo que essas repetições dependem 
também dos momentos cerimoniais. “Quando nós sai pros festejo, 
nós canta né, a nossa história”, diz Izabel. Um dos cantos reproduzidos 
nessas ocasiões é conhecido como “Urubu do Paraguai”, em que é feita 
referência direta aos horrores da Guerra do Paraguai. Um dos trechos 
mais conhecidos diz:

Urubu do Paraguai
Foi dizer ao Presidente
Que estava com o bico doce
De comer carne de gente.

A narrativa entoada mostra que o ditador paraguaio, marechal Solano 
López, é derrotado por bravos soldados brasileiros empenhados em 
fazer a defesa do território nacional. Estes são dignamente recebidos de 



137

volta ao Brasil após “derrotar o Monstro”. O processo reforça o direito 
da população herdeira de estar onde está, de ser quem é: “Nós tudo aqui 
é Rodrigues, todo mundo herdeiro dessa Guerra”, diz Manoel Pumbu.

Guardar essa memória na Barra significa também guardar os dias 
dedicados aos santos, porque “a gente tem que feriar”, como diz Joana. 
Contudo, “se alguém quiser trabalhar até que pode, mas pode ter certeza 
que alguma coisa de ruim vai acontecer”, defende Nilo. Ele informa que 
os dias “guardados” pelo grupo são: São Domingos de Gusmão, São 
Lourenço, São Sebastião e Santa Luzia. Também são feriados o Dia de 
Todos os Santos, o Dia de Finados e a Sexta-Feira da Paixão.

“Nossa força tá nesse jeito de fazer nossas festas religiosas e disso 
nosso povo não pode esquecer”, defende Jucileide, que é professora na 
escola municipal da Barra e tem feito essa defesa inclusive com relação 
aos dias letivos. “Nossos alunos têm que aprender desde casa até a escola 
quais são os nossos valores”, ao que Salviana, que também é professora, 
faz coro: “Sem feriar nessa data, sem comemorar os dias santos, nosso 
grupo perde um jeito de viver que é só nosso, que é uma herança”, diz.
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Fotografia 18 – Mulheres expõem artesanato da Barra para turistas.

Agora nós é Quilombo 

A Associação que coordena os trabalhos na Barra desde os 
primeiros movimentos no sentido de buscar o reconhecimento 
como quilombola foi oficialmente criada em 29 de abril de 2004. Ela 
é constituída como resultado da própria compreensão que o grupo 
alimenta acerca do que seja quilombo. Sua existência precede, dessa 
forma, o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, que assinou 
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a certidão de autorreconhecimento em 16 de janeiro de 2006, a qual 
atende a uma exigência do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, 
da Presidência da República.

Fotografia 19 – Certidão e autorreconhecimento dos Quilombos de Barra de Aroeira
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Esse, aliás, é o documento que regulamenta os procedimentos para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação 
das terras ocupadas por quilombolas. O reconhecimento na Barra é 
considerado, assim, um dos resultados da intensa organização e atuação 
da população local, que se antecipa às ações do Estado e se mantém 
atenta às dinâmicas legislativas. A autodefinição como quilombo está 
presente, hoje, em todas as falas. “Quem tá aqui é quilombo né? E nós 
tá aqui!”, propõe Nilo.

A pluralidade dos quilombos no Brasil, marcada pelo surgimento 
de novos territórios materiais e epistêmicos, leva à concordância com a 
designação plural da Associação Comunitária dos Quilombos de Barra de 
Aroeira. São muitos, são diversos, mantendo em comum a ancestralidade 
muitas vezes silenciada pela história de um Brasil que traficou populações 
africanas e as utilizou como mão de obra escravizada. Por isso, conhecer 
os quilombos é também uma forma de aquilombamento para construir 
um Brasil melhor.

Quando perguntada sobre o porquê do plural “quilombos” no 
nome da Associação, Andreza explica que “é porque não tem só um 
quilombo aqui na Barra, os Rodrigues é muita gente, não é só um”. A 
resposta sinaliza que há uma propensão a compreender como sinônimas 
as expressões quilombos e quilombolas, propensão esta que também 
sigo na presente escrita. Essa decisão foi tomada em virtude das muitas 
afirmações do tipo “agora que nós é quilombo”.

Entendo que remanescer significa literalmente subsistir 
como sobrevivente, sobra, resto, e a legislação atual nomeia o 
autorreconhecimento como “remanescente dos quilombos”. Contudo, 
o processo de afirmação existencial na Barra não passa pelo resíduo, 
pela sobra ou “pelo que foi e não é mais”. Embora haja quem defenda 
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que com o termo remanescer a luz é jogada no presente, em quem 
descende, e não no ancestral, considero importante dizer que a busca 
por uma ancestralidade é centenária para a população preta, pobre e 
periférica do Brasil.

Sendo assim, a Barra resiste, vive, constrói e não somente subsiste, 
resta ou sobra. Sem dúvida, trata-se de um povo discriminado por suas 
condições contemporâneas de existência, que envolve raça, classe e lugar 
de ocupação histórica. Mas além disso, trata-se também de um grupo 
humano que reinterpretou e aderiu ao “rótulo jurídico” de quilombola, 
conectando etnicidade, raça e o forte potencial de pautar políticas de 
reconhecimento, mantendo a coesão interna, seja ela política, social, 
cultural, religiosa e ideológica.

O quilombo se fez e se faz cotidianamente na Barra. “Nós reuniu, viu 
que podia ser quilombo, criou a Associação e agora nós tem o certificado, 
mas nós quer mesmo é o título das terra”, posiciona-se Andreza. Foi a 
Associação que gritou a necessidade do reconhecimento pela Fundação 
Cultural Palmares, como estratégia política de existência e de permanência 
em suas terras – visto que as invasões na área deixada por Félix jamais 
cessaram. “Nós, aqui, é herdeiro e agora nós é quilombo também, e 
exigimos o nosso direito”, afirma Andreza.

Antes do reconhecimento institucional está o autorreconhecimento 
pelas pessoas do lugar sobre a natureza das relações sociais locais. Na 
Associação, a diretoria é conduzida por mulheres que decidem as viagens, 
as mudanças, as participações em editais, as construções, os cursos e 
eventos dentro e fora da Barra. A condução feminina, reforço, acontece 
exatamente porque são as mulheres que fazem a salvaguarda cotidiana 
da Barra, já que permanecem na área enquanto muitos homens precisam 
sair para trabalhar.
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“Esse negócio do Nilo ficar com as mulher da Associação eu não acho 
certo não. Ele tem é que trabalhar”, afirma Manoel Pumbu, reafirmando a 
presença marcante das mulheres na atuação frente à Associação. Sempre 
que acionado, o benzedor separa o seu lugar de ação na Barra: “Eu fui 
nomeado por Dom Celso e não tenho tempo pra cuidar dessa Associação, 
não. Deixa isso que as mulher cuida”.

À Associação da Barra cabem ações de acompanhamento às mulheres 
gestantes, às famílias nucleares que passam por problemas financeiros mais 
graves, às crianças recém-nascidas para que tenham saúde garantida nos 
primeiros meses de vida, e outras iniciativas. “A Tico é a agente de saúde 
que atende nós aqui e não tem uma vez que ela vem na Barra que ela não 
procura a Associação pra saber como é que nós tá”, me conta Andreza.

É a Associação que acompanhou mais de perto o lento processo 
de titulação das terras do quilombo. “A Jucileide foi a delegada pra ir 
no Incra esse mês, pra ver o que tá acontecendo com o nosso processo 
lá. Se a gente não for, eles não informa não”, afirma Joana. “Toda vez que 
vou em Brasília, vou no Incra, na Fundação Palmares, onde for preciso, 
pra saber da nossa situação”, diz Izabel. E foi a Associação que recebeu 
das mãos do governador do Estado o título coletivo definitivo de parte 
das terras em 3 de setembro de 2021.

“Nós é chamado de quilombo agora e aí tem que prestar atenção no 
que pode chegar aqui, quem sabe num é agora que a gente consegue os 
documento dessa terra?”, cuida Izabel. As relações estabelecidas após o 
reconhecimento como quilombola fazem da Barra agente de significação 
e ressignificação dos sentidos das relações. “Agora que nós é quilombo, 
nós pode procurar o Incra, nós pode procurar a Fundação Palmares, e 
pode também continuar no partido, no sindicato...”, argumenta Izabel, 
demonstrando que o reconhecimento ampliou as mesas de negociação 
já constituídas na Barra.
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Andreza lembra que “no Fórum Social Mundial foi muito bom 
entrar em contato com os outros quilombos”, destacando o potencial 
das articulações ampliadas. Contudo, ela mesma destaca que “aqui no 
Tocantins, a gente precisa também do sindicato rural porque a grilagem 
de terra aqui é muito forte”, jogando luz forte sobre a necessidade de 
representatividade também no Estado. “No mês que vem eu vou pra 
Porto representar os jovem daqui no encontro que vai ter lá. É muito 
bom porque a gente tem contato com outros jovem e traz coisa nova 
pra cá”, confirma a filha de Andreza, Elisângela. 

Aos 17 anos, Elisângela assume a responsabilidade de dar continuidade 
às ações políticas do grupo após o estímulo ao engajamento por parte da 
mãe, tias e outras mulheres da Barra. Já o sobrinho-neto de Izabel não 
manifesta o desejo de permanência na Barra: “Eu quero fazer um curso 
superior porque não dá pra ficar na Barra a vida inteira”. Pluralidade de 
opiniões que chega também pelo posicionamento de Elisângela: “Aqui na 
Barra não tem sinal pra nada, não tem celular, não tem internet, até esse 
orelhão fica é dias sem funcionar. Eu tenho é que ficar aqui na Associação 
e brigar pra que essas coisas chegue aqui também”.

A pluralidade se manifesta, mas a orientação é para que tudo tenha 
convergência para o quilombo. É como corrobora Salviana, ao dizer que 
“do mesmo jeito que a Vanvirgem sabia o lugarzinho certo que tinha 
que mergulhar, nós é que sabe onde tá nossas necessidade, nossa força, 
porque é nós que faz o movimento aqui na Barra”. Ela diz que “antigamente 
era muito melhor” porque não era necessário sair para trabalhar e se 
vivia “muito bem”. Hoje, a maioria dos homens passa a semana toda 
trabalhando, especialmente na construção civil e em fazendas.

Com os homens fora pela necessidade do trabalho compulsório, 
é sobre as mulheres que recaem a articulação política e a lida com o 
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cotidiano. “Tem esse monte de mulher grávida aí, sem condição pra 
comprar o enxovalzinho do neném. Quem tem que ajudar é nós. Tem 
que buscar um jeito. Pedir. Organizar. Isso é serviço nosso mesmo”. 
Então, continua Joana, “se não é as mulher pra tomar conta da Barra, 
nós ficava esquecida de vez porque os homem tão fora, trabalhando”, 
confirma Andreza e complementa: “Eles sai porque têm a necessidade 
do trabalho, então é nós que tem que agir”.

Ainda, a Associação está articulada com outras entidades, sindicatos 
e organizações não-governamentais e trabalha também o artesanato 
local, especialmente o que lida com o capim dourado, como fonte de 
renda. Junto com as mulheres da Associação do Capim Dourado, que 
tem uma subsede em Santa Tereza do Tocantins, a Associação compra 
o capim dourado para a produção artesanal. Elas querem evitar a figura 
do atravessador da matéria-prima e garantir um mínimo de valorização 
do trabalho das artesãs. Então, mesmo não contando com campos de 
capim dourado na área restrita às moradias, as mulheres conseguem 
trabalhar a matéria-prima e realizar a venda das peças.

Assim é que, ao manter a forte relação com as mulheres da comunidade 
negra de Mumbuca6, que focaliza suas ações na sustentabilidade do 
extrativismo, na Barra também se confecciona artesanato de capim 
dourado. Esse é elaborado costurando-se feixes de escapos de capim 
dourado com “a seda” do buriti. As folhas mais novas, ainda fechadas, do 
buriti, são colhidas, desfiadas e colocadas sob o sol. Depois de secas, elas 
são desfiadas e geram a “seda”, uma linha especial, delicada, maleável e 

6 Mumbuca é uma comunidade negra presente na região desde os anos de 1909 
e localiza-se no município de Mateiros, em uma área próxima à rodovia TO-
110, trecho entre Mateiros e São Félix do Tocantins. Mumbuca é ainda a forma 
como é conhecida uma abelha azul muito comum nessa região. Também aqui 
é ponto de passagem, e muitas vezes de chegada, para os visitantes do Jalapão.



146

bem fininha. A “seda” do buriti é forte o suficiente para costurar o capim 
dourado. Discreta, ela não ameaça a beleza e o brilho do amarelo-ouro 
dessa sempre-viva.

Fato é que quem vive na Barra exercita um abrir-se e fechar-se 
que deve ser muito cuidadoso para as negociações necessárias rumo à 
conquista de cidadania. Sempre impulsionado pela memória construída 
e reconstruída historicamente e convergente para conexões com 
outros grupos negros, o povo local não perde oportunidade para se 
posicionar ideológica e politicamente. Aqui, a força epistêmica possibilita 
aproximações e distanciamentos que resgatam, teoricamente, histórias 
silenciadas pelo projeto de dominação colonial.

Quando chegou à região do Jalapão, a comitiva de Félix José 
Rodrigues enfrentou um deserto distante e inacessível, hoje esse deserto 
continua operando a partir dos estereótipos que o turismo alimenta sobre 
grupos quilombolas. “Os turista gosta demais do artesanato do capim 
dourado e, depois do reconhecimento, o governo incentiva muito pra 
gente trabalhar com isso”, informa Andreza e acrescenta que “se tem que 
fazer pra ter mais um dinheirinho e nós sabe fazer, então nós vai fazer”.

“Se for pensar mesmo, eu não quero trabalhar com o capim dourado”, 
provoca Álvara, que acrescenta: “antigamente era diferente. Aqui era longe 
de tudo. Mas agora a gente tem meio pra comprar o que nós precisa”. 
Benzedor dos mais solicitados, Manoel Pumbu é categórico sobre as 
iniciativas externas que querem interferir na atuação do quilombo: “Eu 
tô dessa idade e continuo fazendo o que eu gosto, eu não aceito o povo 
de fora querer me mudar não. Eu faço o que eu quero”.

Desde os primeiros anos da década de 1980 que o grupo fortaleceu 
ligações com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Nacional, 
com a Comissão Pastoral da Terra, com o Grupo de Consciência Negra 
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do Tocantins e com a Comsaúde, que é a Comunidade de Saúde, 
Desenvolvimento e Educação do estado. Essas entidades estão em 
sintonia com a política local até os dias atuais. “Nossa força tá também 
porque nós tem contato com o Sindicato, com o Gruconto, com o povo 
tudo aí”, conta Álvara demonstrando a força das articulações com outros 
representantes do movimento social organizado.

Relembrando o acionamento destas interlocuções, Izabel destaca que 
“não tinha um final de semana que nós não tinha reunião, que nós não 
tinha alguma atividade. A Barra tinha gente de fora direto e nós também 
parece que até saía mais pra discutir”. Já nos últimos anos da década de 
1980, a Igreja Católica, especialmente pelas ações da Comissão Pastoral 
da Terra da Diocese de Porto Nacional, iniciou atuação conjunta na 
busca pela recuperação das terras da Barra.

É nesse momento que surge a proposição de autorreconhecimento 
como quilombolas. “Nós não tinha um entendimento de que nós tinha 
direito de ser quilombola naquela época”, lembra Nilo e acrescenta 
que “nós era umas pessoa oprimida, humilhada por pessoas que tinha 
poder de humilhar, por arma e por direito de lei”. A presença da CPT foi 
importante porque “o governo não dava direito pra quem tinha direito, 
dava pra quem tinha dinheiro e nós precisava mesmo dessa ajuda pra 
organizar, ser visto, ser ouvido”.

Izabel também percebe a importância das estruturas não-
governamentais no processo de sensibilização do grupo para o 
reconhecimento quilombola. Para ela, “se não fosse a força da organização 
política, não tinha jeito, não, porque nós não tava pensando nisso”. Assim, 
o direito até então justificado pela herança e pela ocupação ganha reforço 
com o reconhecimento institucional. Mas também a esperança sofre 
abalo porque “nós foi reconhecido já vai pra quatro ano e até hoje esse 
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documento da terra não saiu”, desesperança Nilo. Ele e outros membros 
do grupo reconhecem e lamentam o caráter assistencialista e o tempo 
moroso das políticas públicas: “O governo só vem aqui pra trazer coisa 
pouca, quando a gente sabe que ele podia fazer muito”.

A complexidade das relações com o poder público é imensa, uma 
vez que o governo parece querer “ajudar”, mas se limita a ações pontuais. 
De acordo com Cândida, “tinha um povo da Secretaria da Ação Social 
lá de Palmas que vinha aqui direto ajudar nós a pensar num jeito de ter 
esse reconhecimento”, mas Andreza assegura que se não fosse a atuação 
da CPT e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais “tinha sido muito mais 
difícil de nós entender que dava pra ser reconhecido”.

Ao mesmo tempo em que contabiliza ações e recursos que chegam ao 
Tocantins após os sucessivos reconhecimentos quilombolas, o Estado atua 
com descaso no atendimento das demandas específicas dos quilombos. 
“O título dessas terra pode dar a certeza de que nós é que governa a nossa 
vida e aí eu não vejo ajuda do governo”, analisa Andreza. A presidente da 
Associação diz ainda que “o que nós quer é que as outras pessoa respeite 
os nosso direito”, mas a principal demanda não é ouvida.

“O que dá o poder de verdade é o título das terra e até hoje nós não 
sabe nem por onde anda tudo isso”, argumenta Andreza, destacando 
que a “Associação é que ainda ajuda a gente a entender como é que tá 
o processo lá no Incra, lá em Brasília, ainda bem que nós tá organizado 
nela”. Também para Izabel, “sem a Associação fica muito difícil pro nosso 
povo conseguir as coisa”, entendendo a urgência dos títulos das terras 
de herança e de ocupação histórica.

Já para Manoel Pumbu, “essa Associação é importante”, embora alerte 
que “é coisa pros mais novo”. “Nós, os dos pé de manga velho, tem o nosso 
jeito de fazer, que é diferente”, reconhece o herdeiro, assegurando que “é 
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nós que governa e o nosso tronco é na igreja, é na fé, e a Associação fica 
muito em cima dessas coisa de governo pra lá”. Tal posição evidencia, de 
novo, a multiplicidade de existências da Barra sem ameaçar os direitos 
conquistados.

A Associação foi gestada em conversas, reuniões e trocas realizadas 
com a maioria dos membros do grupo. “Na época que o povo do governo 
veio pra cá nós tinha reunião quase todo dia”. Esses encontros acontecem 
quase que exclusivamente nos quintais, que funcionam, na Barra, como 
lócus para mobilizações e articulações políticas. É muito recorrente que 
adultos sejam surpreendidos em seus trabalhos por crianças de bicicleta 
convocando para reunião: “A Andreza mandou dizer que tá esperando 
pra reunir e decidir o que vai fazer no Dia dos Pai”. 

A espera pela presidente da Associação ocorre no quintal de sua 
casa, enquanto se aguarda também a passagem de turistas que comprem 
o artesanato de capim dourado. “A Associação é boa demais para essas 
coisas de ajudar, de mostrar, mas nós também tem outras coisa, tem os 
festejo mesmo, de ir lá e fazer”, lembra Cândida com o reforço de que 
as reuniões são muitas.

A atuação da Associação vem configurando o grupo como constituído 
por algumas dezenas de casas, cerca de 98 famílias, sendo que são 
consideradas da Barra mais ou menos outras 76 famílias que moram 
em diferentes cidades do Tocantins e em outros estados. São registradas 
referências cotidianas a familiares em Santa Tereza do Tocantins, Ponte 
Alta do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Novo Acordo, Palmas, Porto 
Nacional, Goiânia (GO), Altamira (PA) e Brasília. Esse direito de parente 
ausente envolve a ética compartilhada pelo grupo.

Na Barra, um dos princípios compartilhados é a solidariedade 
sustentada pela equidade. Da mesma forma que, uma vez vitorioso na 
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Guerra do Paraguai, ao invés de medalhas ou outras honrarias, Félix José 
Rodrigues escolheu uma terra para compartilhar e viver com o seu povo, 
seus descendentes compartilham sempre uma relação de reciprocidade. 
Trata-se de um sistema que nega a dominação e mantém o foco na 
emancipação dos sujeitos.

Exemplo dessa forma de atuação é que, sempre que um ou outro 
grupo familiar está com dificuldade para concluir o preparo da terra 
para receber as sementes ou para finalizar a colheita, todos os membros 
do grupo concentram-se no trabalho, sem festas ou marcas para a 
ocasião especial. A contrapartida não é esperada em serviço, mas em 
reconhecimento. Quando alguém entra em atrito com outra pessoa do 
grupo, essas situações de cooperação vêm à tona em tom de cobrança 
de compromisso moral, evidenciando a impossibilidade de manter a 
divergência.

Nilo não deixa dúvidas sobre isso: “num interessa o que tá 
acontecendo, aqui é um pelo outro”. De acordo com Manoel Pumbu, 
“aqui todo mundo é companheiro de todo mundo porque no fim só tem 
é nós mesmo, é tudo parente”. Dessa maneira, as trocas entre núcleos 
domésticos, sejam elas de alimentos ou de trabalho, são expressão de 
igualdade e reciprocidade e representam a manutenção da força de um 
ordenamento moral que conduz a vida local.

Exatamente essa moral é expressa por Sancha, para quem “aqui na 
Barra nós é muito unido. E não podia não ser, porque o nosso tronco é 
um só”. Esse senso de cooperação e solidariedade contempla as discussões 
mais correntes sobre quilombos como redutos capazes de aglutinar 
pessoas que compartilham uma história de vida e contribui de forma 
positiva para a atualização dessa categoria. O quilombo é, assim, uma 
organização social e política dinâmica, viva e contemporânea.
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“Foi mesmo depois do reconhecimento que nós conseguiu ser visto 
com mais respeito”, afirma Andreza, mostrando que “desde essa época que 
nossos jovem tão envolvidos com a discussão sobre melhorias pros estudo, 
consciência política”. Importante da perspectiva política, a Associação 
conta com a participação expressiva dos moradores mais jovens. Maria 
Francisca, então com 80 anos, elogia dizendo que “essa Associação é 
muito boa, mas isso é coisa de agora, é pros mais novo mesmo”.

Para além da Associação, Andreza diz que é recorrente a presença e 
manifestação de apoio de muitos organismos: “Esse povo tudo vem aqui, 
estuda, sugere umas coisa, dá curso, mas nós sabe que cada um tem seus 
interesse”. Por aqui, o caráter pedagógico ensina cotidianamente que a 
missão do didatismo deve ser encorajar o autodidatismo, no sentido de 
despertar, provocar e favorecer a autonomia.

Na busca por essa autonomia, Andreza afirma que “pra nós, todo 
apoio é bem-vindo, mas nós sabe que o que dá força mesmo é a luta 
nossa de todo dia, que faz a nossa história, a nossa diferença”. O caminho 
tem sido aceitar o que chega, mas sem deixar de lado o cultivo dos 
saberes locais, porque “de repente isso acaba e fica mais difícil do 
que já era”. A ajuda é bem-vinda, embora a busca permanente seja a 
autossuficiência, a autonomia.

Quilombo é um movimento amplo, permanente e profundo que se 
organiza a partir de elementos sociais, políticos, econômicos e simbólicos 
próprios. Isso sem se colocar de forma isolada ao que lhe é circundante, 
mantendo-se atento e engajado o tempo todo. Quilombo é projetar sua 
voz porque “eles não respeita quem não fala, se a gente não grita, eles 
derruba as casa, faz o que quer e pronto”, diz Izabel.

Ao perder sua casa para dar lugar ao asfalto da rodovia TO-247, que 
corta o quilombo, Izabel lamenta, lembrando que “tinha pé de manga, 
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perdi foi muita galinha, que ficava cruzando a estrada. Era perigoso ficar 
ali, mas lá tinha meus pé de fruta, minha casa”. E Zacarias lê todas essas 
perdas justificando “derrubaram a casa pra dar alinhamento pra estrada, 
num interessa de quem fosse”. Então, Izabel teve que “falar” muito para 
que a empreiteira construísse uma outra casa.

Após “falar”, a nova casa de Izabel foi construída e fica bem no 
interior da Barra, à esquerda da via para quem vem de Santa Tereza do 
Tocantins. A casa tem paredes pintadas, dois quartos, cobertura com 
telha de cerâmica e com contrapiso, além de banheiro interno e uma 
varanda na entrada onde são estendidas redes e onde Zacarias se dedica a 
consertar bicicletas dos moradores. “Essa casa aqui é boa, nunca aprumei 
foi a dormida”, avalia.

Mesmo dormindo em um colchão improvisado na sala da nova casa, 
porque ainda não se acostumou com o quarto, Izabel não se arrepende 
da troca. “Nós decidiu porque ou atingia a minha casa, ou o campo 
santo, ou mais de cinco casa”, diz sobre a decisão que a afastou da casa 
onde viveu por 25 anos. “Nos primeiro dia eu não queria nem passar lá 
perto porque a tristeza era muito grande”, Izabel verbaliza a perda, ao 
que Andreza complementa com a crítica de que “esse asfalto aí não é 
pra ajudar a gente não. É pra levar turista pro Jalapão”.

Diante da criação de um novo estado

O Tocantins é o estado mais novo do Brasil, país constituído por 
27 Unidades Federativas, e forma divisas a norte com o Maranhão, a 
leste com Maranhão, Piauí e Bahia, a sul com Goiás, e a oeste com Mato 
Grosso e Pará. O estado ocupa uma área total de 277.620 km² e suas 
maiores cidades são a capital Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional 
e Paraíso do Tocantins, que, juntas, abrigavam em 2009 o equivalente 
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a 36,5% da população do estado, que contava cerca de 1 milhão e meio 
de habitantes, de acordo com dados do IBGE.

Sua bacia hidrográfica abrange aproximadamente dois terços da área 
da bacia do rio Tocantins e um terço do rio Araguaia. Os mais importantes 
rios do estado são Araguaia, Tocantins, do Sono, Balsas e Paraná, sendo 
que no rio Araguaia encontra-se a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do 
Brasil. O estado do Tocantins encontra-se na zona de transição geográfica 
entre o Cerrado e a Floresta Amazônica e as características desta transição 
podem ser observadas na fauna e flora locais.

Toda esta área pertencia ao estado de Goiás até a Constituição de 
1988, quando o Tocantins foi emancipado, fazendo vir à superfície um 
movimento histórico de busca por autonomia e complexificando ainda 
mais as relações políticas locais. Os primeiros movimentos separatistas do 
então norte goiano, esquecido pelas sucessivas administrações goianas, 
datam de 1821, quando Joaquim Teotônio Segurado chegou a proclamar 
um governo autônomo.

Fortemente reprimida, a busca pela emancipação é considerada 
pela história oficial como estagnada até 13 de maio de 1956, quando 
Feliciano Machado Braga, juiz de Direito de Porto Nacional, juntamente 
com outras lideranças, lançou o Movimento Pró-Criação do Estado do 
Tocantins. Comissões para estudar as formas de implantação do novo 
estado foram formadas, especialmente no extremo norte do Tocantins, 
região conhecida como Bico do Papagaio que, marcadamente a partir 
de 1960, envolveu-se no movimento.

Em 1985, os então deputados federais José Wilson Siqueira Campos, 
que foi o signatário, e José dos Santos Freire, encabeçaram junto ao 
Congresso Nacional um projeto de lei propondo a criação do estado 
do Tocantins. Aprovado pelos parlamentares em março, o projeto foi 
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encaminhado ao então presidente da República José Sarney, que o vetou 
em 3 de abril de 1985.

Mais tarde, durante a Assembleia Nacional Constituinte, uma nova 
tentativa de emancipação do Tocantins estabeleceu o artigo 13 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, que delimitava condições para 
a criação do novo estado no contexto de uma reforma que extinguiu os 
territórios federais existentes e concedeu autonomia política ao Distrito 
Federal. Então, em 5 de outubro de 1988, o norte de Goiás é emancipado 
e passa a se chamar Tocantins. Em primeiro de janeiro de 1989, a Unidade 
Federativa do Tocantins é oficialmente instalada.

Já em 5 de outubro de 1989 foi promulgada a primeira Constituição 
do Estado do Tocantins, feita nos mesmos moldes da Constituição 
Federal. Na mesma ocasião foram criados mais 44 municípios além dos 
79 já existentes, sendo que atualmente o Estado possui 139 municípios. 
Inicia-se, dessa forma, uma intensa movimentação para a “criação” de 
novos municípios no Tocantins, e o povo da Barra, como a maior parte 
da população, é atropelado pela intensidade e agilidade com que as novas 
decisões são tomadas.

“Criaram cidade demais, antes a gente pensava que ia brigar só 
com os fazendeiro, com os grileiro que tomava nossas terra, depois que 
criaram o Tocantins, nossa briga é com cidade inteira. Como é que você 
tira uma cidade do lugar?”. A preocupação manifestada por Nilo não é 
isolada. Mesmo diante da arbitrariedade, o povo da Barra se articulou, fez 
documentos, tentou rever decisões tomadas. “Acho que esse período foi 
o mais forte, todo dia tinha político aqui, tinha gente influente, acabou 
o sossego de vez”, relata Andreza.

O Tocantins chegou com dezenas de municípios criados instan-
taneamente, populações aglutinadas e separadas, vias antes intrafegáveis 
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asfaltadas e movimentada, cidades criadas em espaços antes totalmente 
vazios, a exemplo da própria capital, Palmas. Tal noção de desenvolvimento 
naquele momento do estado se aproximava muito do que viveu o Brasil 
entre 1956 e 1961, quando o então presidente Juscelino Kubitschek 
aspirava ao crescimento econômico e à rápida elevação da infraestrutura.

Toda essa excitação contava também com a intensa movimentação 
de pessoas desejosas por assumirem administrações locais, vagas nas 
Câmaras Legislativas, postos nas prefeituras. Mandatos conhecidos 
como biônicos, conduzidos por quem chegou no local já assumindo a 
administração, foram recorrentes. Essa movimentação representou para 
quem já estava no local a necessidade de se readequar, mas também a 
possibilidade de testemunhar a reconfiguração da vida.

Em 1987, durante a campanha para a emancipação do distrito de 
Santa Tereza, houve protesto da Barra contra a decisão da Assembleia 
Legislativa de Goiás de realizar um plebiscito sobre a referida emancipação 
política. Foi redigido documento direcionado a autoridades federais e 
estaduais, legislativas e religiosas, assinado pelos representantes do grupo 
junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Nacional, João 
Dias, Adão Rodrigues e Izabel Rodrigues, respectivamente o delegado, o 
secretário e a tesoureira da Delegacia Sindical dos Trabalhadores Rurais 
em Barra de Aroeira.
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Fotografias 20, 21, 22 e 23 – Cartas registradas em atas da Associação da Barra  
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O documento explicita posição contrária à emancipação de Santa 
Tereza e certifica que o distrito pertence a Barra de Aroeira e não o 
contrário. “Nun gostamos porque é dentro de nossa terra de erança 
pelos veteranos”, assinalam no documento que os localiza em “Fazenda 
São Domingos, município de Novo Acordo, Local Barra da Aroeira”. Em 
outro ponto da mesma carta-protesto, os signatários afirmam a busca 
pela legitimidade junto aos diversos poderes instituídos.

O relato deseja alcançar “a confiança do noso presidente do Sindicato, 
queremos que alcance a confiança do Bispo do Brasil, queremos a 
confiança do Governo Federal, do Governo do estado e da Camara dos 
deputados estadual e da camara dos deputados federal constituinte e da 
mesa corregional do estado de Goiás”. A “confiança” que demonstram 
ter sobre o direito à espacialidade construída é ameaçada pela criação 
acelerada do mais novo estado brasileiro.

“Nós da comunidade sentamos e discutimos e a realidade que 
discutimos foi justa”, afirmam os herdeiros na carta-protesto. Em um 
movimento coletivo de chamar a atenção para o que consideram justo, e 
com o intuito de deixar registros históricos deste movimento, fazem atas, 
protestos e abaixo-assinados. “Nós protesta ingeral nós da comunidade 
de São Domingos, local Barra da Aroera. Esta terra é dos Rodrigues veja 
que Santa Tereza é dentro deste laço queremos nossa terra arespeitada 
não disarespeitada como tem cido”, declaram.

A carta-protesto data de 1987 e atesta o olhar crítico sobre a política 
da época. “Recebe nosso protesto e num ingavete, assume urgente”, 
afirma corajosamente o documento. A firmeza do pedido é fortalecida 
pelo pertencimento, como atesta Izabel: “Nós fez tudo o que nós podia, 
nós uniu todo mundo pra discutir, pra ver o que podia fazer, nós mostrou 
nossa força, mas eles não quis ouvir, ninguém fez nada pra impedir e 
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hoje tá aí a dificuldade”. Andreza atualiza o debate ao afirmar que “tudo 
o que nós faz aqui na Barra é muito discutido com todo mundo, tudo 
registrado no papel, sempre foi assim”.

Outra carta-protesto, com data de 06 de março de 1987, foi 
encaminhada ao Incra para evidenciar a posição contrária à emancipação 
de Santa Tereza do Tocantins. No documento, os signatários da Barra 
dizem que são contra “porque esta terra é nossa e tem origem porque foi 
ganhada em D. Pedro 2º por ter prestado serviço pelo nosso antepassado 
na Guerra do Paraguai”. No documento, solicitam gestão e providências 
do Incra para impedir a emancipação de Santa Tereza.

Fotografia 24 – Carta registrada em ata da Associação da Barra
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Também esse documento é assinado pelo delegado sindical João 
Dias, pelo secretário Adão Rodrigues e pela tesoureira Izabel Rodrigues. 
Ele orienta que o Incra “escreva para todos os fazendeiro que mora dentro 
dessa área” e pede que “vossa Excia. não aceite cidade dentro dessa área”. 
Didaticamente, a carta-protesto relembra as datas do plebiscito e reforça 
a necessidade de urgência na tomada de decisões.

A certeza do direito legítimo é subscrita da seguinte forma: “Por ser 
serto nóis subscrevi lhi pedindo com sua toda capacidade”. Contudo, os 
poderes instituídos no recém-criado estado do Tocantins não somente 
emanciparam Santa Tereza, agora nomeada Santa Tereza do Tocantins, 
como também fragmentaram o território do Jalapão. Essa fragmentação 
rendeu a criação de muitos outros municípios com o objetivo de garantir 
uma fatia relevante de recursos a partir do Fundo de Participação dos 
Municípios, recurso federal destinado às cidades brasileiras.

Outro agravante foi a criação do Parque Estadual do Jalapão, em 2001, 
que limitou ainda mais a atuação da Barra em suas terras de ocupação 
e herança. “Agora inda tem o Ibama que não deixa a gente fazer o que 
nós sempre fez, mas também não ajuda em nada pra melhorar a nossa 
vida”, informa Nilo. Como Santa Tereza do Tocantins está na entrada 
para o amplo território que constitui o Jalapão, as ações dos órgãos 
ambientalistas são mais discretas neste local e mais intensas na medida 
em que se adentra o deserto.

A noção de invenção enquanto algo que se aproxima da imaginação 
ou da criação é muito boa para pensar o quilombo contemporaneamente. 
O modo como cada grupo é imaginado, criado e conduzido oferece sinais 
de como é possível reconhecer-se a partir da diversidade, da pluralidade 
e da especificidade. Francisco reconhece essa noção ao afirmar que 
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“quando os padre chegou pela primeira vez aqui na Barra, eles nomeou 
o Manoel Pumbu pra tomar conta da vida do grupo”.

Partindo da compreensão de que reconhecer é fundamentalmente 
reconhecer-se, também quem tem propriedade comercial em Santa Tereza 
do Tocantins reconhece que “os Preto da Barra tá na cidade” e se apressa em 
organizar nas prateleiras as mercadorias que julga chamar mais a atenção, 
considerando a garantia da venda. Ademais, o autorreconhecimento 
é fortalecido por Sancha quando afirma que “Vanvirgem” existe “pra 
ensinar que os Preto da Barra tem o dever de proceder com honestidade”.

Reconhecimento e autorreconhecimento também atuam de forma 
prospectiva. “Agora que nós é quilombo, nós pode ter os documento dessa 
terra”, diz Anaíde associando a nova condição ao campo dos direitos. 
“Todo mundo aqui é quilombo, todo mundo aqui é herdeiro”, complexifica 
Andreza, que liga diretamente a condição à ancestralidade, mas projeta 
mudanças comportamentais no presente para reforçar a tradição: “Agora 
que nós é quilombo, tem que fazer mesmo esse artesanato de capim 
dourado, porque agora vai vender mais”.

Quando Nilo afirma que “nós é quilombo, mas nós sabe quem 
nós é”, ou quando Manoel Pumbu diz que “agora que nós é quilombo, 
nós pode até fazer o nosso lado religioso mais forte”, eles distanciam o 
conceito da definição de 1740 do Conselho Ultramarino, que estabelecia 
como quilombo toda “habitação” de “negros fugidos” que estivessem 
em número superior a cinco em território desabitado e ainda que não 
demonstrassem fixação na terra, com a construção de “ranchos” e “pilões”.

Autoperceber-se quilombola na Barra coloca o reconhecimento 
institucional como um evento capaz de promover rupturas importantes. A 
partir dessa condição, o grupo reelabora suas relações sociais, suas ações e 
suas buscas sempre com o foco na certeza do pertencimento. “Todo mundo 
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aqui é Rodrigues, é herdeiro, todo mundo aqui é quilombo mesmo”, afirma 
Andreza. O alinhavo entre nome, herança e reconhecimento quilombola 
cria o que foi, o que é e, ainda, o que será a Barra.

“Os Preto da Barra é tudo honrado, e agora que nós é quilombo nós 
tem que preservar ainda mais nossa herança”, foca Joana na especificidade 
complementada por Andreza, que diz: “É porque nós é quilombo que eu 
tenho que sair e discutir com muita gente. Agora mesmo eu fui pro Fórum 
Social Mundial, em Belém, e tinha muito quilombola lá”, explicitando a 
diversidade marcante entre os grupos reconhecidos como quilombolas. 
O tema do Fórum Social Mundial, realizado em 2009, foi “Um Novo 
Mundo é Possível” e reuniu ativistas de mais de 150 países.

Ser quilombo na Barra implica em ajustar uma forma de ver o mundo 
que esteja em sintonia também com os demais grupos reconhecidos, 
mas que preserve a especificidade local. O reconhecimento quilombola 
abre uma porta de acesso à cidadania de modo que, conforme Izabel, 
demanda que o grupo se reconheça em sua história e cultura porque “a 
gente concorda em muita coisa, mas nosso jeito de viver tem que ser 
respeitado porque as coisa que vem pra nós, só vem pra nós mesmo”.

No imaginário nacional, as palavras quilombo e quilombola ainda 
acionam uma ideia que parte do Brasil Colônia, passa pelo Império 
e chega até a República. Mas na atualidade, essa ideia chega também 
à Constituição Cidadã de 1988 e às representações dos grupos já 
reconhecidos. “As pessoa fica assim... Mas nós aqui é quilombo, a lei tá 
do nosso lado”, explica Andreza a nova realidade.

Ela localiza sua condição no tempo ao informar que “nós é quilombo 
desde 2006, tudo aqui é quilombola agora”. Além disso, demonstra que 
vivencia intensamente o reconhecimento ao dizer que “agora que nós é 
quilombo, fica mais fácil de conseguir as coisa aqui na Barra”, mas sempre 
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reafirma o que é peculiar ao grupo: “Digo isso agora, porque a nossa 
história é muito mais antiga do que esse reconhecimento do governo”.

O que se constata no Brasil das letras é que, após o reconhecimento, 
os grupos quilombolas passaram a ser oficialmente categorizados como 
grupos nacionais diferenciados, detentores de direitos e passíveis das 
políticas públicas por parte do Estado e,  como tais, passaram a ter acessos 
e garantias legais. Contudo, no Brasil das ações e execuções não houve 
mudança significativa na qualidade de vida dos sujeitos quilombolas.

Para além do oficial e do engajado, quilombo na Barra “é o jeito de 
organizar as coisa pra conquistar direitos, por isso é que agora nós tem 
Associação, tem uma organização, um envolvimento político maior” 
e, ainda de acordo com Andreza, “pra ser quilombo, tem que entender 
de política porque é pela política que a gente consegue as coisa”. Esta 
apreensão da categoria apresentada por Andreza oferece a dimensão 
política do que seja quilombo.

“Quilombo é você fazer as coisa acontecer”, sintetiza Izabel, 
agregando sentido e repercutindo no plano das interações locais. “O jeito 
que nós organiza nossa vida é que mostra que nós é quilombo, nós não 
precisa de patrão”, explica Nilo, oferecendo a justa dimensão de quilombo 
enquanto liberdade e autonomia econômica.  Pela conceituação local aqui 
apresentada, quilombo é o modo de ser o que se é, uma unidade viva 
instituída como sistema político, econômico, religioso, de parentesco 
e simbólico.

Quilombos são, portanto, grupos sociais que se articulam e se 
organizam tomando em consideração suas próprias características 
sociais, políticas, religiosas, sindicais, étnico-raciais e outras, sempre 
em interação com outros grupos. É neste sentido que Izabel defende 
que “agora fica mais fácil nós articular para melhorar a nossa situação” 



164

porque o quilombo requer diálogo com trabalhadores rurais, artesãs, 
movimentos sociais e negros.

“Depois desse reconhecimento, nós conseguiu essas casa da Caixa, 
esse poço artesiano da prefeitura, até a escola melhorou, mas nós sabe 
que se nós quiser muita coisa, o governo não vai dar. Cadê os documento 
da terra?”, questiona Izabel. “Ser quilombo é ter alguma coisa a mais”, 
afirma Andreza, e acrescenta que a vigilância é muito importante porque 
“de repente isso acaba e fica mais difícil do que já era”.
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Aquilombamento

O aquilombamento é processual, é histórico, é coletivo. Pelo que 
trago nessas linhas, pelo que vi, o aquilombamento faz com que a Barra 
se identifique como um grupo humano que se coloca incisivamente 
como herdeiro de um herói de guerra. Félix José Rodrigues adotou uma 
estratégia de libertação ainda no século XIX e logrou êxito. Conquistou 
terra e liberdade – para si e para seu povo. Muito além do conceito 
contemporâneo de quilombo, amparado pela Constituição Brasileira de 
1988, é forte na Barra o relato de pertencimento, localização, produção 
e reprodução da vida que merece ser contada para que a história se 
mostre plural.

Um segundo ponto do aquilombamento é a inquestionabilidade 
da existência da propriedade legal, com documentação expedida 
pelo imperador, e outras provas documentais e de ocupação histórica 
cuidadosamente guardadas. A “farda” que o ancestral usou na Guerra 
do Paraguai ganha novos corpos sempre que é necessário recontar a 
história da Barra. A demarcação pelos pés de Buriti, por serras, córregos 
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e vazantes, além dos cuidados com os quintais e suas mangueiras, trazem 
elementos ambientais, ecológicos e cosmológicos da vida desse quilombo.

Pontuar o processo de aquilombamento da Barra implica ainda 
em saber lidar com a terra, com o trabalho fora, com o artesanato e 
com a organização social, religiosa, política e cultural do lugar, como 
partes inseparáveis do cotidiano. Assim, aquilomba-se quem busca a 
articulação política, aquilomba-se quem conta a história, aquilomba-se 
quem a registra das mais diversas formas com o propósito de sensibilizar 
os aparelhos do Estado para que o quilombo viva.

Esses elementos são trazidos também por Álvara quando diz 
que “agora que nós é quilombo, é importante a gente continuar com 
esse artesanato de capim dourado”. Ela faz a defesa de que “antes era 
importante só pra nós mesmo, agora tem os de fora que quer saber o 
que nós tá fazendo” para argumentar a necessidade de focar atenção 
também no atendimento das demandas do reconhecimento. O olhar 
externo, normativo, impõe uma representação mais consciente de si – 
uma representação relacional e contrastiva. Pela perspectiva do Estado, 
o grupo pode, a depender de sua performance cultural, ser alçado à 
condição de mais um dos símbolos do Tocantins.

O controle de quem é quilombola da Barra e quem não é, de acordo 
com Manoel Pumbu, sempre aconteceu porque “o véi Félix deu as guia 
pra nós seguir, com essas terra, com o nosso povo unido. É por isso que 
mesmo tando longe, nós sabe quem é daqui”. Mesmo em quilombos 
tradicionalmente conhecidos e estudados pela historiografia no Brasil, 
a exemplo de Palmares7, em que o povoado de Macacos contava com 

7 O Quilombo dos Palmares teve seu momento mais efervescente na segunda 
metade do século XVII e foi o mais emblemático dos quilombos formados 
no período colonial. Situado na então capitania de Pernambuco, na Serra da 
Barriga, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no 
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“desertores”, “escravos fugidos” e “indígenas”, todos juntos, é possível 
observar uma diversidade significativa de existência.

Esses exemplos de sobreposição, inclusive fundiária, uma vez que as 
chamadas terras de preto não emergiram sozinhas, são úteis para pensar 
quilombos longe de uma perspectiva de isolamento. Por sua vez, uma 
perspectiva quilombola relacional revela que não se pode mais pensar a 
estrutura agrária como uma questão dissociada de fatores étnico-raciais. 
A posse da terra não pode mais ser compreendida no Brasil somente a 
partir de fatores econômicos inaugurados pela propalada Lei de Terras. 
Por isso, os estudos agronômicos e arqueológicos na identificação étnica 
de grupos quilombolas são insuficientes, ainda que muito importantes.

Enquanto grupo humano reconhecido, o quilombo Barra de Aroeira 
acredita na organização política como um bom lugar para depositar seus 
anseios. E a grande busca no presente histórico da Barra é a conquista do 
título definitivo das terras para que possa continuar existindo pelo que é. 
Há abertura de Andreza para ampliar a mesa de discussão, “mas quando 
a gente chega de volta, vê que os nossos problema tão aqui esperando a 
gente”. E assim, a negociação no âmbito geral é feita não por partes, mas 
sustentada por princípios também gerais.

A Barra registra, desde meados do século XX, e por várias frentes, 
perda gradual e constante do território ocupado. Pela configuração 
espacial contemporânea, o acesso se dá especialmente pela TO-247, 
com asfalto que, desde 2008, literalmente corta a vida do quilombo ao 
meio. Uma linha de ônibus intermunicipal passa nessa via uma vez por 

estado brasileiro de Alagoas, Palmares resistiu por mais de um século. Em fins 
do século XVI, o quilombo ocupava uma vasta área coberta de palmeiras, que 
se estendia do cabo de Santo Agostinho ao rio São Francisco. Um século mais 
tarde, esse território encontrava-se reduzido à região de Una e Serinhaém, em 
Pernambuco, Porto Calvo e São Francisco, atual Penedo, em Alagoas.
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dia. Espaços de socialização vivos são a Escola Municipal Horácio José 
Rodrigues, que forma até o 9º ano do Ensino Fundamental, e a igreja 
católica. Uma agente de saúde faz atendimento, mas médico mesmo 
só em Santa Tereza do Tocantins ou em outras cidades mais distantes, 
sendo muito recorridas Porto Nacional e Palmas.

Com essa compulsória vida dentro e fora de limites e fronteiras, o 
povo da Barra mantém profunda relação com a terra e a ancestralidade 
comuns. Trata-se de uma territorialidade conectada com as identidades 
étnico-raciais e com os pertencimentos. Assim, o povo da Barra mantém-
se como quilombola identificando-se como tal e, sem perder suas 
especificidades, empunha uma luta cotidiana por reconhecimento de 
direitos. Como as culturas negras são sempre plurais e as identidades 
são específicas e dinâmicas, encerro essa escrita reforçando que esta é 
uma tradução possível, mas não a única, do que seja Barra de Aroeira.

Há aqui uma consciência negra, que pode ser categorizada como 
negritude, vista enquanto forma eficaz de luta por visibilidade, autoestima, 
emancipação e reconhecimento. Acessar a Barra para redigir essas linhas 
só foi possível a partir do cotidiano, um cotidiano que tem negritude, 
gênero, trabalho e sonhos. Sentar à frente da casa ou no interior dos 
quintais foi o motor que deu movimento à história que agora conto. 
Essa história certamente seria outra caso os espaços compartilhados e 
as pessoas que os compartilham fossem também outras.

Se negritude no Brasil contemporâneo implica em aquilombamentos, 
a mulher, negra, educadora, lésbica, mãe, amiga, companheira precisa se 
posicionar. Por isso, tomo a liberdade de anunciar que o que vem depois 
do “agora” do reconhecimento quilombola é o título das terras. Que o 
poder público regularize a situação do Quilombo Barra de Aroeira. Que 
turistas compreendam que não estão lidando com um grupo de negros 
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fugidos, como quis o Conselho Ultramarino, mas sim com pessoas em 
busca de cidadania plena no Brasil contemporâneo. Que mais estudos 
sejam realizados com seriedade, compromisso e engajamento. Que cada 
pessoa que percorreu essas linhas aposte no aquilombamento como 
possibilidade de uma existência plena.
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