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RESUMO
CARVALHO, Alessandra Pereira de. Veloso. O entrelaçar das memórias velhos e
as brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre
em Cametá-PA, 2019, 180f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do
Estado do Pará, Belém, 2019.
A pesquisa “O entrelaçar das memórias de velhos e as suas brincadeiras de infância:
um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA” teve como
objetivo geral: analisar as brincadeiras de infância que surgem a partir das memórias
de velhos (as) quilombolas de Porto Alegre, Cametá-PA. Consequentemente, a
questão-norteadora que motivou este estudo foi: do que brincavam os velhos (as)
quilombolas da comunidade de Porto Alegre, em Cametá-PA? Com o intuito de
responder a essa questão, outras se fizeram necessárias: quais as brincadeiras que
surgem a partir da memória dos velhos da comunidade quilombola de Porto Alegre?
Em que espaço e tempo essas brincadeiras aconteciam? Quais saberes se fazem
presentes nas brincadeiras dos velhos quilombolas da comunidade de Porto Alegre?
A pesquisa se constitui de um estudo qualitativo, com ênfase na história oral. Os
sujeitos da pesquisa foram 08 (oito) velhos(as), que se constituíram como intérpretes
de suas histórias de vida. Como recurso metodológico foram utilizados a observação,
entrevista semiestruturada, conversas informais, visita domiciliar, registro fotográfico,
filmagens e oficina recreativa. Para a interpretação e análise dos dados foram
utilizados os pressupostos da análise de conteúdo. O aporte teórico foi com base nos
estudos de Ariès (1978), Bosi (1987), Brandão (2004), Brougère (2010), Corsaro
(2011), Carvalho (2009; 2013), Charlot (2000), Geertz (1973), Gomes (2006),
Halbwachs (2003), Huizinga (2005), Pinto (1995; 2001; 2010), Piorski (2016), Pollak
(1989; 1992), Sarmento (2007) e Salles (2004). Assim, partimos da memória de
infância para conhecer as brincadeiras infantis dos velhos(as) quilombolas de Porto
Alegre, identificando os saberes presentes nessas brincadeiras. Os resultados
apontam que muitas foram as brincadeiras vivenciadas e elas nos dão um panorama
da infância dos sujeitos pesquisados, brincadeiras que permeadas de saberes
perpassam pela cultura. Com este estudo, compreendeu-se os velhos como sujeitos
de história e memória que se constituem nas relações com o outro e no espaço em
que vivem. Reconhecemos os velhos enquanto colaboradores no processo criativo
deste estudo e protagonistas nas análises e interpretações dos dados.
Epistemologicamente, essa pesquisa buscou oferecer contribuições ao estudo do
brincar, tendo como base os saberes culturais presentes na comunidade.
Palavras-chave: Memória. Velhos quilombolas. Brincadeiras de infância. Saberes.

ABSTRACT
CARVALHO, Alessandra Pereira de. Veloso. The elderly memories intertwining and
childhood games: A study in the Quilombola community in Porto Alegre,
Cametá-Pa, 2019, 180f. Qualification text (Master's degree in education),
Universidade do Estado do Pará, Belém-Pará, 2019.

This research follows THE ELDERLY MEMORIES INTERTWINING and THEIR
CHILDHOOD GAMES: A study in the Quilombola community in Porto Alegre, CametáPa, had as a general objective: To analyze childhood games that arise from
Quilombolas old people memories in Porto Alegre, Cametá – Pa. Thus, the guiding
question that motivated this study was: What did the old Quilombolas from the
community of Porto Alegre play in Cametá-Pa? In order to answer this question, others
have made themselves necessary: What kind of games that come up from the memory
of the old people in this Quilombola community in Porto Alegre? In what space and
time did these games happen? What knowledge are present in the games of the old
Quilombolas from the community of Porto Alegre? The research was constituted in a
qualitative study, with emphasis on oral history. The subjects of the study were 08
elderly ones, who constituted themselves as interpreters of their life histories. As a
methodological resource, we used observation, semi-structured interviews, informal
conversations, home visits, photographic records, filming and recreational workshops.
For data interpretation and analysis, we followed the content analysis concept. The
theoretical contribution was based on the studies of Ariès (1978), Bosi (1987), Brandão
(2004), Brougère (2010), Corsaro (2011) Carvalho (2009; 2013), Charlot (2000),
Geertz (1973), Gomes (2006), Halbwachs (2003), Huizinga (2005), Pinto (1995; 2001;
2010), Piorski (2016), Pollak (1989; 1992), Sarmento (2007) and Salles (2004), We
start from childhood memory to know the children's games of the old Quilombolas from
Porto Alegre, identifying the knowledge present in this kind of entertainment. The
results indicate that many were the games already experienced which give us an
overview of the researched ones childhood, these are permeated with knowledge that
permeate the culture. With this study we understood the elderly as subjects of history
and memory that constitute themselves in the relationships with the other and in the
space in which they live. We recognize the elderly as collaborators in the creative
process of this study and protagonists in the analysis and interpretations of the data.
Epistemologically, this research sought to offer contributions to the study of playing,
based on the cultural knowledge present in the community.
Key words: Memory, old Quilombolas, childhood games, knowledge.
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SEÇÃO I – O ÍNICIO DA VIAGEM
Por que temos que lutar pelos velhos?
Porque são a fonte de onde jorra a essência da cultura,
ponto onde o passado se conserva e o presente se prepara, [...]
(BOSI, 1978, p.18)
Imagem 01 – Produção dos velhos na oficina.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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1.1 POR ENTRE ESTRADAS E RIO: OS PRIMEIROS FIOS DA MEMÓRIA
Ao propor pesquisar sobre memória de velhos, busquei inicialmente as minhas
memórias, que, de certa forma, instigaram-me a buscar traçar uma trajetória de
aproximação com o objeto desta pesquisa. O interesse em estudar a infância veio da
minha experiência como educadora das séries iniciais, em atuação há 17 anos, pois
percebi que essa fase da vida é carregada de significados, que contribuem para
formação identitária dos sujeitos.
A infância a qual me refiro – a da minha experiência profissional –, faz alusão
à imagem da criança e a tudo que a cerca. Contudo, a infância contemplada nesta
pesquisa fez referência a uma época passada, e é fruto das memórias dos velhos
moradores da comunidade quilombola de Porto Alegre do município de Cametá-Pará.
Olhar para minha história pessoal e para o percurso que construí em minha
vida, fez com que eu me reconhecesse como um sujeito dotado de histórias e
memórias, o que possibilitou-me perceber as nuances da história de vida dos
intérpretes desse estudo – os velhos quilombolas.
Durante a realização deste trabalho, algumas reminiscências de minha infância
emergiram; relembrei episódios dessa fase tão importante. Nasci em Cametá, um
município histórico, localizado no interior do Pará, distante 150 km em linha reta da
capital, Belém, e pertencente à microrregião do Baixo Tocantins.
Sou a filha mais nova de uma família de quatro irmãos; minha mãe é professora
e meu pai, funcionário público. Minha mãe foi a primeira a me educar, ensinou-me a
descobrir o mundo das letras e também os caminhos do amor. Minha infância e minha
vida são permeadas pelas lembranças que tenho de uma das pessoas mais
importantes para mim, que já fez sua passagem para o plano espiritual, a querida
“dona Didi” (Vitória da Cruz Pereira), minha avó-mãe, aquela que também me fez ser
quem eu sou hoje. Sem dúvida, as memórias afetivas que tenho de minha infância
são aquelas que vivi sob o olhar atento de minha querida avó.
Sempre que penso em minha infância, algumas imagens surgem em minha
memória, e essas imagens são permeadas de aromas. Um deles refere-se ao café
que a minha avó servia todas as tardes, café que ela mesma torrava em um tacho2 e
moía com sementes de erva-doce em uma máquina quase artesanal. O cheiro era
2

Recipiente de ferro, cobre etc., com asas ou cabo, usado especificamente para fins culinários; tacha.
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algo “inebriante”, até hoje me remete à infância, à família, à alegria das brincadeiras
que fazíamos no quintal.
Brinquei muito quando criança. Vivi uma infância permeada pela ludicidade, por
morar em uma cidade pequena, o que me permitiu o privilégio de vivenciar diversas
brincadeiras, brincava na rua e nos quintais como a maioria das crianças de minha
época. Algumas dessas brincadeiras – como: pular elástico, taco, garrafão,
bandeirinha, pira-esconde, cemitério e casinha – ainda se fazem presentes hoje em
minha memória, e isso acaba também por motivar o interesse pelo brincar de velhos.
Tenho uma memória afetiva em especial pela brincadeira de casinha. Cabe
aqui explicar o porquê: lembro-me de ter mais ou menos 9 ou 10 anos, e, na época,
uma de minhas colegas tinha no quintal uma “casinha”, com vários utensílios de uma
casa de verdade, que fora construída pelo seu pai, devido este ser carpinteiro. Essa
casinha foi durante muito tempo a minha brincadeira preferida, o meu sonho de
criança por assim dizer. Levei muitas broncas, visto que minha mãe não gostava que
estivéssemos na casa dos outros, como ela mesmo dizia. Mas não adiantava muito,
sempre dava um jeito de ir brincar naquele espaço que para mim, durante muito
tempo, foi um lugar de imaginação e encantamento. Assim, ao recordar minha
infância, penso o quanto fui uma criança feliz.
O tempo passou, cresci e busquei seguir as veredas da educação. Penso ser
importante destacar que muitos foram os caminhos que trilhei para chegar à
concretização desta dissertação de mestrado, que inicialmente se constituiu como a
realização de um sonho pessoal e que, ao longo do tempo, tornou-se também coletivo,
devido aos vários sujeitos participantes, que foram essenciais para que esta pudesse
ser consolidada.
A imersão no contexto acadêmico como pesquisadora começou muito antes da
minha aprovação no curso de Mestrado. O ingresso no Curso de Especialização em
História Afro-brasileira e Indígena da Universidade Federal do Pará, Campus Cametá,
em 2012, foi um divisor de águas no que diz respeito a temáticas investigativas que
me interessavam academicamente. Esse curso me permitiu direcionar o olhar para
outras realidades que vão além dos muros da escola.
O interesse em estudar as comunidades tradicionais, especificamente as
comunidades quilombolas, nasceu durante esse curso de especialização, quando, por
conta de uma atividade acadêmica, visitei a comunidade de Porto Alegre pela primeira
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vez. Destaco, também, a formação no curso de Licenciatura em História. Durante a
graduação, os conteúdos relativos à história dos africanos no Brasil foi algo que me
chamou bastante atenção, pois a luta e a resistência dos escravos também deram
origem aos antigos quilombos.
Após a especialização, segui caminhos que me levaram a perceber outras
formas de se fazer educação; minhas leituras e investigações acadêmicas foram
redirecionadas também para aspectos culturais que vão além do espaço da escola
formal.
Em 2013, fazendo parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação de
Cametá, participei como articuladora do “Projeto Escola da Terra” 3, realizado pela
SEMED – Secretaria Municipal de Educação de Cametá, juntamente com os
professores da Universidade Federal do Pará, UFPA – Campus Cametá, que teve
como objetivo realizar formações aos professores das escolas do campo e
quilombolas. No período de duração do projeto, tive a oportunidade de visitar e
acompanhar alguns professores que atuavam nas escolas quilombolas, dentre eles
aqueles que atuavam na Escola Municipal de Porto Alegre.
Devido estar envolvida e mergulhada nos projetos desenvolvidos na
SEMED/Cametá e também na 2º Unidade Regional de Educação – URE/ Cametá,
realizei, em 2014, juntamente com outros educadores, alunos e técnico em educação
do Centro Integrado de Formação Profissional de Cametá, escola de ensino médio na
qual trabalhei, o projeto denominado “Projeto Consciência Negra”, realizado com o
intuito de promover o respeito e o reconhecimento de nossas raízes étnicos-culturais;
nesse sentido, oportunizamos aos alunos conhecerem algumas comunidades
quilombolas do município de Cametá, dentre elas Porto Alegre.
Assim, durante a realização desse projeto desenvolvido pela escola, meu olhar
foi redirecionado de fato para as pessoas mais velhas, pois pude ouvir a dona Elízia
Alexandrina, a senhora mais idosa da comunidade – hoje com 100 anos –, contar
algumas de suas histórias sobre a constituição da comunidade.

3

É uma das ações do PRONACAMPO, programa lançado pelo governo federal em 2012, que define ações
específicas de apoio à efetivação do direito à educação dos povos do campo e quilombola.
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Imagem 2 – Primeiro contato com os(as) velhos(as): dona e Elízia Alexandrina e seu esposo.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2014.

Com a oportunidade de cursar em 2016, como aluna Especial, a disciplina
“Cultura, Saberes e Imaginários na Educação na Amazônia” do Programa de PósGraduação da UEPA – Mestrado, interessei-me bastante pelo eixo que trata da
memória, por isso, a partir das leituras de alguns autores, como Bosi (1987),
Halbwachs (2003) e Pollack (1989), acabei relacionando as temáticas trabalhadas na
disciplina com a realidade que vinha vivenciando, no contexto acadêmico e
profissional. Essa experiência como discente, durante um semestre letivo do
Mestrado, despertou em mim interesses investigativos, para prosseguir por caminhos
que me levassem a garimpar memórias, especificamente a memória de velhos e
velhas quilombolas.
As

experiências

aqui

descritas

inicialmente

me

oportunizaram

uma

aproximação com o lócus e com os intérpretes deste estudo. A partir dessas
experiências, o interesse por essa comunidade só aumentou. Penso que isso se deu
por vários motivos: primeiro, pelo fato de já ter estado lá outras vezes e realizado uma
pesquisa anteriormente; segundo, por ter sido sempre bem recebida por todos,
sentindo-me acolhida; terceiro, por perceber como esses sujeitos mostraram-se
disponíveis a compartilhar suas histórias de vida, como uma forma de autoafirmação
de sua identidade racial quilombola.
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O meu olhar de pesquisadora se voltou definitivamente para os velhos e suas
memórias, a partir do ingresso no mestrado como aluna regular em 2017. A escolha
em trabalhar com velhos não se deu por acaso, pois tenho como maior referência
minha avó materna. A presença dos velhos e velhas em minha vida sempre foi algo
comum, vivi cercada por eles – avós, avôs, tios-avôs. Assim, a escolha do objeto,
também, se deu de forma natural; sou educadora, e a infância e as brincadeiras de
infância sempre perpassaram por minha prática pedagógica.
A brincadeira é algo que faz parte das nossas vidas em diversos momentos.
Conhecer as brincadeiras de infância dos velhos quilombolas requer a análise sobre
a importância das manifestações lúdicas. Ao longo do tempo, percebe-se como a
sociedade foi influenciada pelos preceitos da racionalidade e muitas vezes não se
apropriou dos diversos saberes que lhe circundam, como os saberes culturais, os
saberes religiosos, os saberes do brincar, os saberes das experiências dos mais
velhos.
Levando em consideração que brincar é algo quase natural da criança, e que
os velhos de alguma forma também brincaram durante a sua infância, esta pesquisa
volta-se ao seguinte problema de estudo: Do que brincavam os(as) velho(as)
quilombolas da comunidade de Porto Alegre, em Cametá-PA?
Para responder a esse questionamento, foram necessárias outras perguntas,
tais como: quais brincadeiras surgem a partir da memória dos velhos da comunidade
quilombola de Porto Alegre? Em que espaço e tempo essas brincadeiras aconteciam?
Quais saberes se fazem presentes nas brincadeiras dos velhos quilombolas da
comunidade de Porto Alegre?
Buscando responder essas questões, o trabalho teve como objetivo geral:
analisar as brincadeiras de infância que surgem a partir das memórias de velhos(as)
quilombolas de Porto Alegre, Cametá-PA.
O estudo trouxe os seguintes objetivos específicos: registar as brincadeiras de
infância dos(as) velhos(as) quilombolas da comunidade de Porto Alegre; descrever o
tempo destinado a brincadeiras e os espaços em que os velhos brincavam; identificar
quais saberes se fazem presentes nas brincadeiras dos velhos quilombolas da
comunidade de Porto Alegre.
Definida a questão de investigação, busquei fazer um roteiro para o
desenvolvimento da pesquisa, a fim me apropriar das leituras sobre a temática da
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memória e do brincar. Fez-se necessário buscar pesquisas já realizadas na área. Para
isso, fiz o levantamento das teses e dissertações que se aproximavam da temática
deste estudo; fiz buscas no banco de dados dos programas de pós-graduação de
universidades brasileiras, dos trabalhos defendidos entre os anos de 2008 e 2018. As
leituras desses trabalhos trouxeram dados importantes para pensar a pesquisa.
Realizei pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nos arquivos de
teses e dissertações do PPGED-UEPA – Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade do Estado do Pará, nos arquivos de dissertações do PPGED – ICED
– UFPA – Programa de Pós-graduação em Educação do Instituto de Ciências da
Educação da Universidade Federal do Pará e no PPGEDUC – UFPA – Programa de
Pós-Graduação em Educação e Cultura da Universidade Federal do Pará.
Durante a busca, os descritores “Memórias de velhos”, “Memórias do brincar”
e “Brincadeiras de infância de velhos” foram utilizados. Selecionamos 14 trabalhos
que têm relação com a temática, doze são dissertações de mestrado e uma tese de
doutorado. Apresento abaixo os resultados desta busca, fazendo breve síntese a partir
do resumo de cada um.
Quadro 1 – Banco de dados da CAPES (2008-2018)
Área
Educação

Instituição/P
rograma
UERN –
POSEDUC

Educação

UFRN – PPGE

Ed. Física

UFSC
PPGEF

–

Nível
M/D
M

Ano

Título

2015

M

2013

D

2011

Memórias que Educam:
Narrativas de Velhos do
quilombo de SantanaPe, para a formação da
juventude e preservação
dos
Saberes
da
Tradição.
Em cada canto, um
conto, uma canção: O
velho, a Tradição Oral e
a Educação no Mato
Grande/RN.
As Dimensões Lúdicas
da
experiência
de
infância:
entre
os
registros de Brinquedos
e Brincadeiras da Obra
de Franklin Cascaes e a
Memória de Infância de
velhos moradores da
Ilha de Santa Catarina e
de velhos Açorianos de
“Além-Mar”

Autor
SANTOS,
Pedro
Fernando
dos.

AQUINO,
Maria
Elizabete
Sobral Paiva
de
MEDEIROS,
Francisco
Emílio de.
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História.

UNESP
PPHCS

–

M

2010

Quenta Sol: A História e
OLIVEIRA,
a Memória de uma
Célio
Comunidade
Negra
Augusto de.
através
da
sua
Oralidade
Educação
UFG
–
M
2008
Um olhar sobre a
PEREIRA,
PPGED
Infância
e
as
Luciene
Brincadeiras Infantis a
Aparecida
partir de relatos de
Pinto Costa.
idosos da cidade de
Mineiros.
Fonte: Busca realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, em setembro de 2017.

Pedro Santos realizou a pesquisa de mestrado intitulada “Memórias que
Educam: Narrativas de Velhos do Quilombo de Santana-Pe para a Formação da
Juventude e Preservação dos Saberes da Tradição”, no Programa de Pós-Graduação
em Educação na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Nessa
pesquisa, o olhar é lançado para as relações étnicas que permeiam uma comunidade
quilombola e buscou-se compreender como os saberes da tradição expressos nas
narrativas de vida dos mais velhos da comunidade podem contribuir nas
aprendizagens dos jovens.
Maria Aquino, em sua dissertação “Em cada Canto, Um Conto, Uma Canção:
O Velho, a Tradição Oral e a Educação no Mato Grande/RN. Natal”, defendida no
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, trata de uma educação que se concretiza na oralidade e na gestualidade
dos velhos mestres brincantes do território mato-grossense e propõe uma reflexão
sobre a relação entre esses saberes e a educação escolar.
Francisco Medeiros defendeu a tese de doutorado intitulada “As Dimensões
Lúdicas da Experiência de Infância: Entre os registros de Brinquedos e Brincadeiras
da obra de Franklin Cascaes e a Memória de Infância de Velhos moradores da Ilha de
Santa Catarina e de Velhos Açorianos de ‘Além-Mar’”, no Programa de PósGraduação em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina. O estudo
aborda as dimensões lúdicas da experiência de infância que podem ser evocadas na
memória de velhos moradores da Ilha de Santa Catarina e dos Açores, tendo por
referência os registros de brincadeiras e brinquedos contidos na obra de Franklin
Cascaes (1908-1983).
Célio Oliveira, em sua dissertação de mestrado denominada “Quenta Sol: A
História e a Memória de uma comunidade Negra através da sua Oralidade”, defendida
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no Programa de Pós-graduação em História e Cultura Social na Universidade
Estadual Paulista – UNESP – Franca, buscou reconstituir a história de Quenta Sol,
uma comunidade negra rural localizada no município de Tremedal, situado no sertão
da Bahia, através da memória, conferindo a importância da sua cultura, da sua
oralidade e da sua memória na afirmação e no fortalecimento do grupo.
Luciane Pereira desenvolveu a dissertação de mestrado intitulada “Um Olhar
sobre a Infância e as Brincadeiras a partir de relato de Idosos da cidade de Mineiros”,
defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
Goiás. Esse trabalho teve como objetivo conhecer as brincadeiras infantis na vida dos
idosos de Mineiros nas décadas de 1910 a 1940.
No banco de dados da Universidade do Estado do Pará – UEPA, foram
encontrados os trabalhos a seguir:
Quadro 2 – Banco de dados da UEPA (2008-2018)
Área
Educação

Instituição /
Programa
PPGED
–
UEPA

Nível
M/D
M

Ano
2018

Título

Brincadeiras, saberes e
educação em memória
de velhos na
cidade de Belém/PA
(1935-1961)
Educação
PPGED
–
M
2018
Crianças Quilombolas
UEPA
Marajoaras: Saberes e
Vivências Lúdicas.
Educação
PPGED
–
M
2017
Educação e Cultura na
UEPA
Escola da Comunidade
Quilombola de São
Benedito do Vizeu.
Educação
PPGED
–
M
2016
No
batuque
do
UEPA
Bambaê:
Memória
Étnica e Educação na
Juaba /Cametá/Pa.
Educação
PPGED
–
M
2014
Saberes, Brinquedos e
UEPA
Brincadeiras:
Vivências lúdicas de
crianças
de
comunidades
quilombolas
Campo
Verde/Pa
Fonte: Busca realizada no banco de dados da UEPA, em setembro de 2018.

Autor
NERY,
Guthemberg
Felipe Martins

PERES, Érica
de Sousa.
OLIVEIRA,
Francinete
Maria cunha de
Melo.
SILVA,
Josiel
Monteiro da

NASCIMENTO,
Shirley Silva do.

Guthemberg Nery realizou sua pesquisa no Programa de Pós-graduação em
Educação, da UEPA, tendo como tema “Brincadeiras, saberes e educação em
memória de velhos na cidade de Belém/PA (1935-1961)”. A intenção foi analisar a
educação e saberes presentes nas memórias do brincar de velhos residentes do
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Abrigo Lar da Providência e que viveram suas infâncias em Belém do Pará, em
meados do século XX.
Érica Peres realizou sua pesquisa de dissertação de mestrado no Programa de
Pós-graduação em Educação, da Universidade do Estado do Pará, intitulada
“Crianças Quilombolas Marajoaras: Saberes e Vivências Lúdicas”. Teve como
principal objetivo investigar as manifestações lúdicas presentes nas brincadeiras das
crianças quilombolas marajoaras, de Vila das Mangueiras.
Francinete Oliveira, em sua dissertação de mestrado, que está vinculada ao
Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade do Estado do Pará e tem
como título “Educação e Cultura na Escola da Comunidade Quilombola de São
Benedito do Vizeu”, buscou compreender a cultura e os saberes da comunidade e
como a escola vem trabalhando os saberes trazidos pelos discentes, e como tem
contribuído para a preservação da cultura quilombola no povoado.
Josiel Silva, em sua pesquisa intitulada “No Batuque do Bambaê: Memória
Étnica e Educação na Juaba /Cametá/ Pa”, realizada no Programa de Pós-Graduação
em Educação Universidade do Estado do Pará, investigou a manifestação religiosa
Bambaê do Rosário, a fim de analisar de que forma os saberes contidos na celebração
do Bambaê do Rosário da vila de Juaba no município de Cametá contribuem na
educação dos moradores da comunidade quilombola.
Shirley Nascimento realizou a pesquisa intitulada “Saberes, Brinquedos e
Brincadeiras: Vivências Lúdicas de crianças da comunidade quilombola Campo
Verde/Pa”, no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado
do Pará, que teve como questão central desvelar os saberes presentes nos
brinquedos e brincadeiras das crianças da comunidade remanescente do quilombo
Campo Verde, localizada no município de Concórdia do Pará/PA.
Os trabalhos, no quadro a seguir, foram encontrados na pesquisa realizada no
banco de dados da Universidade Federal do Pará – UFPA:
Quadro 3 – Banco de dados da UFPA (2008-2018)
Área
Educação

Instituição /
Programa
PPGEDUC –
UFPA

Nível
M/D
M

Ano

Título

Autor

2018

Educação Quilombola
Constituição
de
Lideranças e Práticas de
Resistências
na
Comunidade

MEDEIROS,
Oberdan da
Silva.
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Quilombola de Umarizal
Beira, Baião-Pará;
PPGEDUC –
M
2016
Educação e Resistência
Educação
UFPA
na Comunidade do Baixo
Itacuruçá em Abaetetuba
no Pará: Memória de Luta
na
Afirmação
e
Valorização da Identidade
Quilombola.
Educação
PPGLA
M
2014
Narrativas
de
UFPA
Remanescentes
de
Quilombo: Divergências
e Convergências na
construção
da
Identidade Negra no
Engenho do Calixto, em
Aurora (Pa).
Educação
PPGED M
2008
Memórias (In) visíveis:
UFPA
narrativas de Velhos
sobre suas Infâncias em
Belém do Pará (1900 –
1950).
Fonte: Busca realizada no banco de dados da UFPA em setembro de 2018.

RANIERI,
Claudete
Costa
Quaresma.

BORGES,
Adão Souza

DUARTE,
Antônio
Valdir
Monteiro.

Oberdan Medeiros, que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Educação e Cultura – PPGEDUC – UFPA/Campus Cametá, defendeu a dissertação
de mestrado com o título “Educação Quilombola: Constituição de Lideranças e
Práticas de Resistências na Comunidade Quilombola de Umarizal Beira, BaiãoPará”, cujo objetivo foi analisar o processo de constituição de lideranças negras e
práticas de resistências como fator educativo na comunidade.
Claudete Ranieri realizou a pesquisa de mestrado intitulada “Educação e
Resistência na Comunidade do Baixo Itacuruçá em Abaetetuba no Pará: Memória
de Luta na Afirmação e Valorização da Identidade Quilombola”, no Programa de PósGraduação em Educação e Cultura – PPGEDUC – UFPA, objetivando compreender
como esses processos educativos contribuíram para as vivências cotidianas dos
elementos constitutivos da resistência quilombola: a educação, a memória e a
identidade.
Adão

Borges

desenvolveu

a

pesquisa

intitulada

“Narrativas

de

Remanescentes de Quilombo: Divergências e Convergências na construção da
Identidade Negra no Engenho do Calixto, em Aurora (Pa)”, no Programa de PósGraduação em Linguagens e Saberes na Amazônia da UFPA. O trabalho analisou
as narrativas dos remanescentes de quilombo do Engenho do Calixto.
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Antônio Duarte, em sua dissertação de mestrado intitulada “Memórias (In)
visíveis: Narrativas de Velhos sobre suas Infâncias em Belém do Pará (1900-1950)”,
defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA, buscou
investigar a infância na cidade de Belém do Pará, na primeira metade do século
passado (1900-1950).
Fazendo uma análise dos trabalhos, percebi que os temas pesquisados
tratam das brincadeiras infantis, infância, cultura e narrativas de velhos, entretanto,
não vislumbrei em nenhuma das pesquisas a proposta de se trabalhar as
brincadeiras de infância a partir da memória de velhos quilombolas. Acredito que o
diferencial desta pesquisa se centra no fato de buscar abordar o brincar a partir da
memória de velhos de uma comunidade que é permeada de história, cultura e
saberes.
Buscando argumentos que embasassem a pesquisa, fiz uma revisão
bibliográfica de artigos, livros, a fim de me apropriar dos conhecimentos já construídos
e dos autores que escrevem sobre a temática.
Para construir a teia teórica desta pesquisa, utilizei autores que são essenciais
para construção da fundamentação teórica. No campo da temática do brincar e da
infância, tomou-se por base as obras de Cristina Carvalho (2009; 2013), Philippe Ariès
(1981), Gilles Brougère (2010), Jacinto Sarmento (2007), Johan Huizinga (2005),
Gandhy Piorsky (2016), Willian Corsaro (2011), que tratam da importância do brincar
como uma prática social.
Para refletir sobre a memória, os autores Maurice Halbwachs (2003), Ecléa
Bosi (1987) e Michael Pollak (1989), nos trazem reflexões sobre a memória individual,
coletiva, as lembranças e histórias de velhos.
No campo da história oral, as obras de Alessandro Portelli (2016), Sônia Freitas
(2006), Paul Thompson (1992), ofereceram base para compreender o que é a história
oral e como desenvolver uma pesquisa sob essa ótica.
Para discutir sobre os saberes culturais, as obras de Carlos Rodrigues Brandão
(2002), Clifford Geertz (1989), Bernard Charlot (2000), deram suporte teórico. Para
tratar a respeito da constituição das comunidades quilombolas no Brasil, mais
precisamente na Amazônia, o referencial foi Vicente Salles (2004), Benedita Pinto
(2004, 2009, 2010, 2013) e Flávio Gomes (2006), autores que possibilitaram o
aprofundamento desses conceitos.
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Esses autores foram fundamentais e permitiram compreender os velhos, suas
memórias, suas vivências no contexto de uma comunidade quilombola, que possui
história e cultura específicas. Entretanto, no decorrer da pesquisa, utilizei outros
autores que serviram de aporte teórico, para as análises e interpretações.
A relevância em problematizar as brincadeiras infantis, que surgem a partir das
memórias de velhos da comunidade de Porto Alegre, perpassa pela proposição de
novos olhares sobre os saberes existentes nessas brincadeiras.
Acredito que a realização dessa pesquisa teve uma importância social, pois
possibilitou aos velhos o reconhecimento do valor de suas histórias e memórias, e
relevância para comunidade, pois esta teve a possibilidade de ver a importância de
sua identidade quilombola reconhecida. E contribuiu também para o âmbito
acadêmico, pois traz um olhar sobre as memórias do brincar.
Em relação à estrutura do trabalho, este divide-se em cinco seções. Na seção
I, intitulada “O início da viagem”, composta por estas palavras introdutórias, iniciei
apontando as experiências pessoais com comunidades quilombolas até chegar à
comunidade de Porto Alegre, destacando o interesse em investigar as memórias de
velhos quilombolas. Esta seção, trouxe a problemática da pesquisa, as questões
norteadoras, o objetivo geral e específicos, o quadro com o levantamento e os
referenciais teóricos que norteiam o trabalho.
A seção II, que tem como título “A travessia”, descreve o tipo e o método de
pesquisa que foram utilizados no decorrer deste estudo. Explicitei a importância do
método da história oral, mencionei os instrumentos de coleta de dados, o tratamento
e análise dos dados, a ética na pesquisa e também a descrição do lócus e o perfil dos
intérpretes.
Na seção III, intitulada “A chegada”, tracei a reconstituição histórica da
formação dos quilombos e das comunidades quilombolas na região de Cametá.
A seção IV, denominada “A estadia: por entre infâncias e memórias”, trouxe
reflexões sobre o conceito de infância e memória, em seguida reflexões sobre as
memórias dos velhos quilombolas de Porto Alegre.
Na seção V, intitulada “A convivência: brincadeiras de infância dos velhos
quilombolas e os saberes do brincar”, descrevi as brincadeiras de infância dos velhos
quilombolas e os saberes que circundam as suas memórias do brincar.
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Por fim, “O até breve... Considerações (in)conclusivas”, palavras finais em que
busquei resgatar as reflexões sobre minhas análises e os dados fundamentais da
pesquisa, tecendo considerações sobre os resultados. Em seguida, as referências
consultadas para a tessitura do trabalho e os apêndices e anexos.
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SEÇÃO II – A TRAVESSIA
“A gente ficava brincando e correndo, ao redor da casa, no rio,
tinhas nossos enfeites da festa, tinha as nossas panelinhas
numa casinha no quintal [...]”.
(Dona Xica, 65 anos)
Imagem 03 – Produção dos velhos na oficina.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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2.1 O PERCURSO METODOLÓGICO
Imagem 4 – Ponte de acesso à comunidade

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro/2017.

Evidenciamos aqui os caminhos trilhados para conhecer as brincadeiras de
infância, presentes nas memórias dos velhos quilombolas de Porto Alegre. Para isso
foi necessário fazer uma escolha teórica e metodológica e assim construir meios para
colher as narrativas dos velhos.
Nesta pesquisa, a escolha se deu pela abordagem qualitativa e pelo método da
história oral, que se constituíram como os mais apropriados, por nos oferecerem
subsídios que melhor corresponderam aos objetivos propostos.
Ao propormos pesquisar sobre as memórias de velhos, partimos do
pressuposto de que estes são sujeitos sociais que se constituem nas relações com o
outro e no lugar onde vivem; buscamos também desmistificar a imagem de velho4
como

4

sujeito

passivo.

Desse

modo,

procuramos

reconhecê-los

enquanto

Nesta pesquisa, o uso do termo velho é usado tendo como referência a autora base desse estudo, Ecléa BOSI
(1987), que usa esse termo não como algo pejorativo, pelo contrário, ela traz em seus estudos a valorização
desses sujeitos; destaca que são os guardiões da memória. Assim, a opção por esse termo vem reafirmar o que
Bosi destaca: que ser velho é continuar sendo homem, um sujeito de histórias e memórias.
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colaboradores no processo criativo deste estudo e como protagonistas nas análises e
interpretações dos dados coletados.
Para trilhar o percurso metodológico, foi imprescindível realizar um
levantamento de autores que se constituíram como a base metodológica desta
pesquisa, assim, citamos: Cecília Minayo (1994), Lúcia Melo (2017); para referenciar
o uso do método da história oral, destacamos: Alessandro Portelli (2016), Sônia
Freitas (2006), Paul Thompson (1992), e para referenciar o uso da análise de
conteúdo usamos Laurence Bardin (1977).
Ao buscarmos criar uma aproximação com a realidade pesquisada, foi
fundamental a combinação entre a teoria e a prática, essa foi uma atitude de constante
busca, um processo inacabado. Portanto, os procedimentos adotados aqui não são
entendidos como uma mera técnica empregada para trazer à tona questões não
esclarecidas pelos textos escritos, e sim como uma metodologia fundamental que
direcionou os procedimentos de coleta de dados ao longo do trabalho.
2.2 A HISTÓRIA ORAL NOS CAMINHOS DA PESQUISA
O uso do método da história oral foi determinante para estabelecermos a base
fundamental deste estudo. Através deste método, adentramos no universo das
memórias infantis dos velhos quilombolas moradores da comunidade de Porto Alegre.
A inserção nesse universo foi possibilitada pelo método da história oral, cuja
exigência implica numa postura investigativa em que se deve “ter olhos e ouvidos
atentos” às histórias de vida dos sujeitos. Assim explicita Sônia Freitas: “O método da
História Oral possibilita o registro das reminiscências, das memórias individuais, a
reinterpretação do passado, enfim uma história alternativa à história oficial” (FREITAS,
2006, p. 80).
A história oral permitiu que as informações da pesquisa fossem colhidas in loco
a partir das vivências com os sujeitos. A investigação nos possibilitou ter contato com
relatos e as recordações que emergiram e nos permitiram conhecer histórias até então
não contadas.
[...] é pela oportunidade de recuperar testemunhos relegados pela História
que o registro de reminiscências orais se destaca, pois permite a
documentação de pontos de vista diferentes ou opostos sobre o mesmo fato,
os quais, omitidos ou desprezados pelo discurso do poder, estariam
condenados ao esquecimento (FREITAS, 2006, p. 47).
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O uso desse método permitiu a reconstituição da história da comunidade.
Mediante os relatos orais e as histórias de vida de velhos e velhas, tivemos a
possibilidade de conhecer um pouco da história da comunidade, uma vez que existem
poucos documentos escritos sobre essa formação. Conhecer a história da
comunidade quilombola de Porto Alegre, por meio das lembranças dos seus
moradores mais velhos, possibilitou também conhecer as memórias de infância e
brincadeiras que estes vivenciaram. Os velhos, ao revisitarem suas memórias,
demonstraram a importância da oralidade para transmissão de informações a respeito
da formação das comunidades.
A cultura dos quilombos vem resistindo e sendo repassada por meio da
educação não formal, por meio da qual os conhecimentos são adquiridos,
acumulados, através da oralidade. Rememorar o passado nos permitiu um estreito
relacionamento com os traços da cultura local, além possibilitar o registro das
memórias dos velhos. Assim Thompson nos fala: “O que verdadeiramente distingue a
evidência da história oral precede de razões bastante diferentes. A primeira é que ela
se apresenta sob forma oral. Como forma imediata de registro, isto traz tanto
vantagens quanto desvantagens” (THOMPSON, 1992, p. 146).
A história oral também possibilitou o reconhecimento das práticas cotidianas e
da diversidade cultural dessa localidade. Assim, a história da comunidade quilombola
de Porto Alegre segue caminhos que buscam as reminiscências dos relatos orais,
para reconstituir a história de sua formação. Desse modo, Thompson, afirma:
“A história oral é construída e se faz presente na história em torno de pessoas
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite
heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida
do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de
trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de
dentro da comunidade (...)” (THOMPSON, 1992, p. 44)

Ao darmos voz aos intérpretes, percebemos outras versões da história da
comunidade, a partir da memória dos velhos que vivenciaram e participaram de um
determinado período. Essas memórias foram construídas através de suas referências
e também a partir do seu imaginário. Assim Freitas nos diz:
Ao dar voz a múltiplos narradores, a História Oral possibilita diferentes
percepções sobre o mesmo fato. Por isso, neste tipo de trabalho, não
podemos adotar modelos reducionistas de análise, buscando a continuidade
e a descontinuidade, os equívocos, as falhas, as comparações apenas, pois
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aquele que rememora expressa, também, em seu discurso, as suas fantasias
e suas idealizações, ultrapassando o campo do racional, da lógica e da razão
(FREITAS, 2006, p. 116).

Portanto, a coleta de dados por meio da história oral permitiu a reconstituição
das memórias lúdicas. Através dos relatos orais e das histórias de vida, buscamos
revisitar a memória dos velhos, procurando fazer aflorar para o momento presente as
brincadeiras infantis. A respeito disso, Freitas (2006, p. 82) nos fala: “A realização de
uma pesquisa utilizando a metodologia da história oral pressupõe a necessidade de
um conjunto de orientações”. De fato, para realizar a pesquisa tivemos que primeiro
nos apropriar dessa metodologia para, em seguida, conhecer o passado dos sujeitos
pesquisados. “A reconstrução do passado, portanto, irá depender da integração do
indivíduo em um grupo social que compartilhe de suas experiências. Será esses
grupos que dará sustentação de suas experiências” (FREITAS, 2006, p. 66).
2.3 TIPO DE PESQUISA
Esta pesquisa teve enfoque nos aspectos qualitativos, buscando valorizar os
pontos de vista dos participantes, considerando, assim, que todos os dados são
importantes. Nesse tipo de pesquisa, o importante é buscar captar os significados que
foram atribuídos pelos sujeitos em relação ao objeto pesquisado, isso sem dúvida
favoreceu a nossa interpretação como pesquisadores.
Na abordagem qualitativa, a percepção do investigador em relação ao olhar
que os sujeitos pesquisados possuem de si ajudam na construção das análises e na
articulação com o referencial teórico adotado. Desse modo, Lúcia Melo explicita que
a pesquisa qualitativa “É aquela que se utiliza exclusivamente de técnicas qualitativas
de pesquisa, aplicadas para captar ideias, atitudes, opiniões, sentimentos,
expectativas e aspirações dos informantes acerca do objeto estudado” (MELO, 2017,
p. 13).
Destacamos a importância de estudos qualitativos em realidades como as
comunidades quilombolas na região de Cametá, pois esta favorece o contato direto
com a realidade, valorizando os pontos de vista dos participantes. Nas pesquisas
qualitativas, utilizar técnicas apropriadas é fundamental para visualizarmos nas falas
dos sujeitos as possíveis categorias que irão constituir o trabalho, pois permitem
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[...] captar as categorias incomensuráveis, ou seja, as “variáveis” sociais
complexas, como nos casos de ideias subjacentes ou não, opiniões,
consciência crítica, ideologias, consciência de classe, motivações,
participação política, processos e valores socioculturais e, etc.... que não
podem ser diretamente quantificadas, por isso tais categorias de análise são
empregadas para compreender os fenômenos estudados (MELO, 2017, p.
38).

A investigação qualitativa se propõe a responder questões reservadas às
ciências sociais, assim, engloba significados que perpassam o espaço das relações
humanas. As pesquisas que têm enfoque nos aspetos qualitativos não podem ter seus
elementos reduzidos à operacionalização de variáveis.
Ao nos apropriarmos da abordagem qualitativa, enquanto pesquisadores,
assumimos a postura de alguém que busca interagir e interpretar a realidade,
valorizando a história e a cultura local. Assim Cecília Minayo a define:
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores atitudes, o que corresponde a espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos a operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21).

Durante a pesquisa, assumimos também o papel de ouvinte a fim de captar a
essência dos relatos. Ouvir os velhos nos fez ampliar as possibilidades de análise,
considerando as vivências cotidianas, ressaltando os processos culturais no contexto
da comunidade.
É por esse motivo que a noção de contexto é importante para a pesquisa
qualitativa. É preciso considerar os indivíduos em seus contextos típicos, já
que é aí que seu comportamento tem significado, e é sempre relacionando a
ação e suas práticas com os elementos mais amplos que se pode determinar
o significado de sua ação. Por isso, o contexto não deve ser “abstraído’”, nem
as suas práticas observadas isoladas de seus contextos, mas sempre, ao
contrário, situadas nesses. Os fenômenos investigados devem ser tratados
em toda a sua complexidade (MARCONDES; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2010, p.
29).

2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os instrumentos utilizados na coleta de dados deste estudo contemplaram os
objetivos anteriormente propostos. Vale ressaltar que esses não se constituíram como
técnicas fechadas, mas foram entendidos aqui como flexíveis, visto que se trata de
uma pesquisa qualitativa.
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A coleta de dados foi realizada nos momentos destinados à pesquisa de
campo, em que foi possível observar e nos apropriarmos das narrativas. Na
implementação dos procedimentos de coleta, buscamos respeitar o momento e a
disponibilidades dos velhos, considerando suas rotinas.
Utilizamos os seguintes instrumentos de coleta de dados: observação,
entrevista semiestruturada, conversas informais, visita domiciliar, registro fotográfico,
filmagens e oficina recreativa. Tais procedimentos possibilitaram a compreensão das
brincadeiras presentes nas memórias de velhos.
A observação foi realizada com o intuito de perceber a rotina da comunidade;
mesmo já tendo ido lá algumas vezes precisávamos nos apropriar de fato deste
espaço. A observação nos possibilitou a coleta de dados em determinadas situações
em que os intérpretes não puderam oferecer as informações através dos relatos.
Observar o contexto da comunidade, os hábitos dos sujeitos em diversos momentos,
foi importante, nos fez perceber um pouco do modo de vida dos intérpretes.
Esse é um procedimento que vai além da mera descrição dos fatos, envolve
tentativas de articulação entre os fatos, a busca de pistas para o
entendimento da lógica de sua organização. Tudo a isso exige que a atividade
fundamental do observador-pesquisador seja a interpretação dos
acontecimentos (MARCONDES; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 30).

A observação nos exigiu olhos atentos para fatos corriqueiros da rotina da
comunidade, pois foram nesses momentos do cotidiano que muitas coisas se
apresentaram: olhar os velhos conversando, jogando dominó e baralho com seus
pares, trabalhando ou simplesmente andando pelas ruas do lugarejo, nos
proporcionou captar elementos necessários à pesquisa. Assim, nas primeiras visitas
apenas observamos, conversamos, circulamos pela comunidade, e a partir da quarta
visita iniciamos de fato as entrevistas com os velhos.
Utilizamos a técnica da entrevista semiestruturada, que primou pela busca das
narrativas orais, e foi associada a documentos escritos, imagens e outros registros,
assim, as memórias das brincadeiras de infância dos velhos quilombolas da
comunidade de Porto Alegre foram registradas da forma mais detalhada possível.
Respeitando a disponibilidade dos entrevistados, devido muitos ainda
trabalharem na roça, realizávamos as entrevistas no fim da tarde ou à noite, conforme
combinado anteriormente; utilizamos um roteiro de entrevista semiestruturado que nos
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orientou durante a pesquisa. Vale ressaltar que esse roteiro serviu de base, contudo
outras perguntas surgiram conforme o andamento da entrevista.
Destacamos aqui a conversa inicial que tivemos com os velhos a fim de
esclarecer nosso papel na comunidade; esse momento foi importantíssimo, pois em
uma reunião com os velhos tivemos a possibilidade de expor nossos objetivos. A
respeito disso, Oliveira, Fonseca e Santos (2010, p. 48) nos falam: “Antes de iniciar a
entrevista, o pesquisador precisa estabelecer um contato inicial, no qual ele se
apresenta, informa os objetivos da pesquisa e esclarece a importância do estudo, tira
as dúvidas iniciais e estabelece diálogo com o(s) entrevistado(s).
O diálogo estabelecido com os velhos durante as entrevistas se deu de forma
tranquila, porque buscávamos passar confiança aos entrevistados, deixando-os à
vontade. Isso não foi uma tarefa fácil; umas entrevistas fluíram melhor, em outras
tivemos que instigar um pouco mais os entrevistados.
A entrevista, compreendida como um procedimento metodológico dialógico e
interativo, possibilita a obtenção de dados sociais e subjetivos, como
imaginários, representação, sentimentos, valores, e emoções, e se constitui
em importante recurso para a pesquisa qualitativa na educação,
considerando ter a educação uma dimensão social, histórica e cultural e ser
um processo de construção de identidade. Nessa perspectiva, a dialogicidade
se constitui como fator fundamental na pesquisa em educação (OLIVEIRA;
FONSECA; SANTOS, 2010, p. 39).

Geralmente, as entrevistas aconteciam na casa dos (as) velhos (as), e sempre
fomos bem recebidos com aquele jeito peculiar, sempre nos serviam café ou água;
este também era um momento para conversarmos sobre outras coisas, e assim fomos
nos aproximando, conversando e conduzindo as entrevistas.
Nas entrevistas, os intérpretes nos repassaram as informações necessárias; foi
o momento em que tivemos uma percepção de suas memórias. Estas foram
fundamentais, e por meio dessa técnica, colhemos as narrativas sobre as memórias
do brincar.
Nesse sentido, a entrevista torna-se relevante para obtenção de dados de
caráter subjetivo, principalmente na pesquisa qualitativa, na medida em que
essa, ao estabelecer uma relação de interdependência entre o sujeito e o
objeto, destaca, o sujeito, que tem um papel fundamental no processo de
investigação ao interpretar os fenômenos atribuindo-lhes significados
(OLIVEIRA; FONSECA; SANTOS, 2010, p. 38).

Outro meio que nos permitiu contato direto com os intérpretes foram as
conversas informais, por meio delas nos aproximamos do ponto de vista dos sujeitos.
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As conversas informais se deram também no sentido de estabelecer um laço afetivo
com os velhos; conversávamos nas ruas da comunidade, no banho de rio, nas portas
das casas. Vale dizer que, sempre que retornávamos à localidade, procurávamos
conversar com aqueles que já tínhamos realizado entrevistas, e a receptividade
sempre foi demonstrada, o que nos leva a crer que criamos, sim, laços de amizade
com os velhos.
A visita domiciliar foi outra técnica utilizada, e aconteceu de forma espontânea,
pois em alguns momentos fomos convidados a participar mais ativamente da vida dos
sujeitos. Por terem o costume de se reunirem nas frente das casas à tardinha, eu, por
diversas vezes, fui convidada a participar: passava, cumprimentava, me aproximava,
e assim íamos conversando, iam contando suas histórias e eu procurava estar atenta.
Essas visitas nos serviram como uma oportunidade de estar mais próximo dos velhos
e de seus familiares.
Outros instrumentos de suma importância foram os registros fotográficos e as
filmagens5, que foram utilizados no sentido de registrar as vozes e as imagens dos
entrevistados e serviram para validar os dados teóricos. Conforme Benedita Pinto
relata, “As fotografias são suportes que chamam a atenção por se constituírem em
testemunhos que investem de caráter momentos que se perdem, que se transformam
e muitas vezes idealizados” (PINTO, 2010, p. 5).
Esse instrumento de coleta de dados proporcionou captar as imagens, os
gestos, os jeitos, a voz e um pouco da essência de cada intérprete. Assim José Martins
assevera sobre esse recurso:
Na estética fotográfica, a fotografia propõe as simplicidades das coisas e
pessoas fotografadas, das situações sociais que são objetos do ato
fotográfico, como imagens que têm sentido, o sentido do belo, do dramático,
do trágico, do poético que efetivamente há no que parece banal, repetitivo,
cotidiano (MARTINS, 2009, p. 61).

É importante dizer que tivemos autorização dos velhos para divulgar suas
imagens. Ao nos conceder essa permissão, de certa forma, estavam promovendo uma
autoafirmação da sua identidade quilombola. “A fotografia é vista como um conjunto

5

Ressaltamos que a partir da Oficina Recreativa denominada Brinquedos e Brincadeiras tradicionais da
Comunidade Quilombola de Porto Alegre”, foi produzido um vídeo que é parte integrante deste estudo, que está
gravado em DVD e acompanha a versão final desta pesquisa. Foi gravado pelo Jadson Jacaré e editada pelo
Erisson Guimarães. Belém: UEPA, ANO. 2019.
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narrativo de histórias e não como mero fragmento imagético, se propõe como memória
dos deslaceramentos, rupturas, dos abismos e distanciamentos, como recordação do
impossível, do que não ficou e não retornará” (MARTINS, 2009, p. 45).
Buscando tornar a pesquisa de campo algo mais dinâmica, realizamos também
uma oficina recreativa denominada “Brinquedos e brincadeiras tradicionais da
Comunidade Quilombola de Porto Alegre”, que buscou registrar os brinquedos e as
brincadeiras que esses sujeitos velhos e velhas vivenciaram durante sua infância.
Essa oficina foi um momento de encantamento e compartilhamento, e sem
dúvida se constituiu como um instrumento importantíssimo na coleta das narrativas.
Construímos um roteiro para o desenvolvimento da oficina – ver apêndice D –,
procurando deixar os(as) velhos(as) à vontade para compartilhar suas memórias do
brincar.
Os objetivos da oficina foram: investigar os brinquedos e as brincadeiras
infantis que surgem a partir da memória dos(as) velhos(as) quilombolas da
comunidade de Porto Alegre, Cametá-PA; gravar em áudio e vídeo os brinquedos e
as brincadeiras que surgem a partir das memórias de velhos (as) quilombolas;
identificar quais saberes se fazem presentes nas brincadeiras dos velhos quilombolas
da comunidade de Porto Alegre.
A oficina se deu por meio de uma roda de conversa, na qual os velhos
compartilharam suas brincadeiras com os mais jovens. Durante a oficina, foram
confeccionados alguns brinquedos tradicionais, feitos com materiais colhidos na
natureza, como folha de inajá que foram usados para confeccionar brinquedos como:
estrela, pássaro Xincuã, lagarta, rosa, pomba, corneta, cachimbo, relógio. Os nomes
dos brinquedos foram denominações dadas pelos próprios velhos. Foram feitos
também brinquedos com materiais reciclados como latas de sardinha, conserva,
retalhos de pano, sandálias velhas que foram usados para fazer carrinhos e bonecas.
Registramos as falas e imagens dos velhos interagindo com os mais jovens,
foram feitas filmagens em que os(as) velho(as) responderam às seguintes perguntas:
quais brincadeiras você brincava durante a sua infância? Você aprendeu (saberes)
algo com essas brincadeiras?
O público-alvo da oficina foram os(as) velho(as) da comunidade quilombola de
Porto Alegre e os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Porto Alegre;
aconteceu no dia 20 de abril de 2018, das 14h às 18h, na referida escola.
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Assim, diante dos instrumentos de coleta de dados utilizados, tem-se a
pesquisa de campo, pois as narrativas foram colhidas in loco, ou seja, na comunidade.
A pesquisa de campo neste estudo foi fundamental para validar os dados teóricos.
Segundo Melo (2017, p. 6-7, destaque da autora), “A Pesquisa de campo é aquela
cujas fontes são os dados primários, por isso as técnicas nelas aplicadas, colhem os
dados diretamente da fonte. Esse tipo de pesquisa tem a finalidade de recolher e
registar ordenadamente todos os dados obtidos sobre determinado assunto”.
A pesquisa de campo iniciou no mês de outubro de 2017, e foi permeada de
conhecimento que foram gerados através da interação com os sujeitos através de
conversas informais e das entrevistas. Assim, a partir do mês de outubro de 2017,
realizamos visitas periódicas sempre às segundas-feiras; saíamos geralmente da
sede do município de Cametá no ônibus que faz viagem para a localidade às 11h da
manhã, chegando lá por volta de 12h, passávamos o dia e a noite, voltando para sede
na manhã do dia seguinte. Sobre a importância da pesquisa de campo, Marcondes
(2010, p. 30) afirma:
Ao garantir a sua aceitação no campo, o pesquisador terá acesso a dados e
informantes. Poderá participar das mais diferentes atividades. Isso garantirá
sua participação no contexto mais amplo e o acesso privilegiado. Esse
processo de negociação deve envolver uma relação de confiança, ética, e
compromisso com o que se vê e ouve.

Aliada à pesquisa de campo, realizamos também a pesquisa bibliográfica, que
foi essencial ao nos dar embasamento teórico para compreendermos os conceitos.
Estudar os autores que pesquisam sobre a memória e o brincar nos forneceu dados
para validar os nossos conhecimentos.
A pesquisa bibliográfica objetiva revisar a matéria já analisada e elaborada
sobre o problema investigado, visando familiarizar o pesquisador sobre a
teorização já desenvolvida acerca do problema estudado, com vistas a
subsidiá-lo na elaboração do referencial teórico e/ou fornecer-lhe elementos
que lhes possibilite estabelecer conexões teóricas existentes entre as
hipóteses de trabalho ou interrogantes de pesquisa previamente formuladas
e os resultados já obtidos nos estudos consultados (MELO, 2017, p. 5).

Criamos uma rotina de estudo, realizávamos a leitura dos textos e livros
procurando fazer anotações para que pudéssemos referenciar a escritura deste texto.
Destacamos também aqui o uso da internet como uma ferramenta também de
pesquisa bibliográfica, pois utilizamos alguns textos para referenciar nossas ideias.
Essas leituras nos forneceram suporte para utilizarmos os instrumentos de coletas de
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dados com os objetivos claramente definidos. A respeito disso, Marcondes (2010, p.
31) declara: “O movimento do campo ao texto é muito complexo e se faz por
aproximações sucessivas”.
2.5 O LÓCUS DA PESQUISA
Achamos importante contextualizar o município onde se localiza a comunidade
de Porto Alegre. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2010), Cametá foi elevada à condição de cidade e sede do município por meio
da Lei Provincial do Pará n.º 145, de 24 de outubro de 18486.
Tão logo é fundada Belém, as atenções dos colonizadores portugueses
voltam-se para a zona do rio Tocantins, mesmo porque franceses e
holandeses já tinham se estabelecido no nordeste e feito o reconhecimento
para exploração desta região. Com a expulsão dos estrangeiros intensificouse a colonização na região para que a Coroa Portuguesa não perdesse
território em função do Tratado de Tordesilhas. Assim sendo, começa a
colonização do Tocantins, mais de um século após o descobrimento do Brasil
e Cametá é a segunda localidade fundada no Pará.7

O município de Cametá pertence à mesorregião do nordeste do Pará, que
durante muito tempo foi denominada microrregião de Cametá ou região do Tocantins,
fica 150 km distante da capital, Belém, em linha reta. “O município de Cametá é o
mais antigo e tradicional do baixo rio do Tocantins, pela sua importância histórica
empresta seu nome à antiga microrregião de Cametá”8.

6

Informação disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/cameta/historico. Acesso em: 12/01/2018.
Informações auferidas em visita ao Museu Histórico de Cametá, no dia 10/01/2018.
8
Informações auferidas em visita ao Museu Histórico de Cametá, no dia 13/01/2018.
7
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Imagem 5 – Vista satélite de Cametá

FONTE: https://www.cidade-brasil.com.br/vista-satelite-cameta.htm

A microrregião de Cametá pertence à mesorregião nordeste paraense. Sua
população foi estimada em 2017 pelo IBGE em 484.618 habitantes e está dividida em
sete municípios: Abaetetuba, Baião, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru,
Mocajuba, Oeiras do Pará, o que corresponde a uma área total de 16.660,427 km².
Cametá é um desses municípios que está localizado na margem esquerda do
rio Tocantins, limita-se ao sul com o município de Baião, ao norte com o município de
Limoeiro do Ajuru, a leste com o município de Igarapé-Miri e Mocajuba; a oeste com
o município de Oeiras do Pará.
O município possui as seguintes características geográficas: área 3.081,360
quilômetros quadrados e, segundo o último censo do IBGE (2010); sua população
atual é estimada em 134.100 habitantes.
A cidade de Cametá é considerada como uma das mais antigas do estado do
Pará; foi instituída em 1620, pelo frade capuchinho Cristóvão José, à margem
esquerda do rio Tocantins, onde habitavam os índios Camutás, que moravam em
casas nos topos das árvores. A palavra cametá vem do Tupi: "Caá"(= floresta, mato)
e “Mutá” (= degrau), significa "degrau do mato". Os povos nativos que habitavam a
região eram chamados de "Camutás" (IBGE, 2010).
A cidade também foi palco do episódio histórico mais importante na conjuntura
política no Pará: o movimento cabano, pois foi uma das poucas localidades que
resistiu a esse movimento. Recebeu o título de "Terra dos Notáveis", em função da
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atuação de alguns de seus filhos ilustres que se destacaram na política e na sociedade
paraense, como Dom Romualdo de Seixas, bispo e figura intelectual preeminente.
Imagem 6 – Localização de Cametá (em vermelho) no estado do Pará

Fonte: wikipedia.org/wiki/ Microrregião-de-Cametá, IBGE (2017), Divisão Regional do Brasil.

O município foi fundado em 24 de dezembro de 1635, possui uma grande
tradição cultural, social e histórica, e, dada a sua importância, passou à categoria de
Patrimônio Histórico Nacional pela Lei n.º 7537, de 16/09/1986:
Em 1635, Feliciano Coelho de Carvalho ancorou sua caravela na primeira
porção de terra firme da margem esquerda do Tocantins. Encontrou a tribo
dos Camutás já pacificada pelo Frei Cristovão de São José e em 24 dezembro
fundou a vila Viçosa de Santa Cruz do Camutá, a primeira cidade no baixo rio
Tocantins. Mais de três séculos e meio depois, Cametá é um dos portos mais
importantes do Pará9.

O perfil socioeconômico do município baseia-se na atividade agrícola, ligada
aos extrativismos vegetal e mineral, na agricultura familiar de subsistência. Essa
realidade também reflete o modo de vida da população existente na comunidade
quilombola de Porto Alegre. Na comunidade, os moradores fazem a plantação da
mandioca e produzem produtos para sua subsistência e também para vendas, muitos
também criam aves que usam na sua alimentação.
Os aspectos históricos do município têm grande destaque, porque são várias
as manifestações culturais. As mais conhecidas são a festa do padroeiro, São João
Batista em junho, e o Carnaval, que toma as ruas da cidade. Também possui belas

9

Informações auferidas em visita ao Museu Histórico de Cametá, no dia 13/01/2018.
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paisagens naturais, como praias, igarapés, áreas verdes. Tudo isso faz desta uma
cidade com potencial turístico.
Cametá reúne a maior parte da sua população ainda no campo, o que
corresponde a 56,29 % do total de habitantes. A população urbana aqui é entendida
como aquela que está distribuída na cidade e nas vilas sedes dos distritos e a
população rural, segundo informações do IBGE (2010), é a que reside no interior do
município, constituída de comunidades ribeirinhas, camponesas, extrativistas e
quilombolas.
O município é cortado pela rodovia BR-422, situada nas terras à margem
esquerda do rio, ligando Cametá até a cidade de Limoeiro do Ajuru, e passa pelos
territórios de Oeiras do Pará, Mocajuba, Baião e vai até a cidade de Tucuruí. E seu
território também é cortado pela PA-151, situada à margem direita do Tocantins,
ligando o município às cidades de Baião, Mocajuba e Igarapé- Miri e também à capital
do Estado pela Alça Viária.
Segundo dados do IBGE (2010), o município de Cametá está dividido nos
seguintes distritos: Cametá (sede), Carapajó, Curuçambaba, Joana Coele, Moiraba,
Juaba, Nossa Senhora do Carmo, Areião, Torres de Cupijó e Porto Grande.
A comunidade quilombola de Porto Alegre está situada no Distrito de Juaba. A
Vila da Juaba foi fundada no início do século XX, na margem do rio Tocantins. A
respeito disso nos fala Pinto (2010, p. 79-80):
Juaba tornou-se povoado pela lei nº 557 de 07 de julho de 1898 e passou à
condição de Vila Distrital através da lei nº 1530 de 05 de outubro de 1916.
Como distrito, abarca vários povoados rurais do município de Cametá, dos
quais destacam-se as povoações de Mola, Porto Alegre, Laguinho, onde este
trabalho foi desenvolvido. Sede do Distrito homônimo, a povoação de Juaba
situa-se à margem esquerda do Rio Tocantins, com uma população de 1.543
habitantes. Sua origem data da segunda metade do século XIX, ganhando
expressividade quando os irmãos Virgilio, Basilio e Canuto Medonça, por
meio de doações de terras de antigos moradores, decidiram transformar o
lugar numa Vila. Nas lembranças dos mais velhos ainda se fazem presentes
o número de braças de terras doadas, seus respectivos donos de modo pelo
qual se esquadrinhava seu arruamento.
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2.6 COMUNIDADE
SOCIOCULTURAIS

QUILOMBOLA

DE

PORTO

ALEGRE:

ASPECTOS

Para chegar à comunidade quilombola de Porto Alegre, o acesso se dá pela
Transcametá-Tucurí, Km 45, ramal de Porto Alegre, com duração em média de 1 hora
de viagem, que pode ser feita no ônibus, que faz viagem para a localidade, ou carro
ou moto particular. Segundo Pinto (2010, p. 76),
A povoação de Porto Alegre, segundo seus mais velhos habitantes, teria
surgido, no final do século XVIII, com a vinda de algumas pessoas “que ainda
conheceram a escravidez”, que viviam nas localidades de Puxa Regue, nas
proximidades da povoação de Laguinho e Campo limpo. A maioria dos seus
primeiros moradores procediam do Mola, antigo reduto, de negros fugidos.

A comunidade é formada por 75 famílias, num total de 62 casas; a organização
espacial é feita de forma circular tendo no centro o barracão comunitário, em volta
algumas casas, a igreja e a escola.
Imagem 7 – Casas.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2014.

A memória inicial que temos em relação à comunidade vem da primeira visita
que realizamos no mês de novembro do ano de 2012, ainda durante o curso de
especialização. Ao chegar à localidade, nos sentimos encantados pela beleza natural
do lugar, e até hoje esse encantamento ainda permanece em nós, mesmo depois de
tantas visitas e após ouvir as histórias dos sujeitos; isso nos despertou a sensação
também de pertença a esse lugar.
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Imagem 8 – Rua principal

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2014.

A primeira imagem que vimos ao chegar à comunidade foi do rio Anuerá,
cercado por árvores que formam uma grande área de sombra. Assim que chegamos,
percebemos que os moradores estavam realizando um mutirão de limpeza do rio, das
áreas em volta do campo. Isso foi algo que nos chamou atenção, pois a maioria dos
moradores estavam ali naquela atividade.
Imagem 9 – Igarapé Anuerá

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2014.
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Eleger esse lócus para a realização deste estudo foi algo natural, pois sempre
acreditamos que a comunidade e os sujeitos que ali vivem tinham muitas coisas a nos
dizer, conhecer suas histórias sempre nos despertou grande interesse.
Para estudar as memórias do brincar, foi necessário nos apropriarmos da
história da comunidade. É válido afirmar que a Associação dos Remanescentes de
Quilombos da Comunidade de Porto Alegre – ARQUIPA possui poucos documentos
escritos sobre a formação da referida comunidade; o que eles possuem são textos de
autores como Pinto (2010) e Gomes (2006), e de pesquisas já realizadas na e sobre
a localidade, que serviram de base também para o nosso trabalho. A seguir
destacamos o logotipo da associação.
Imagem 10 – Placa com o logotipo da associação

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, outubro de 2017.

Para referenciar a constituição da comunidade, trazemos aqui a fala de um
dos sujeitos: o relato é sobre a origem do nome e as vivências no povoado a partir da
chegada das primeiras famílias. A seguir o relato de dona Elízia Alexandrina, 100
anos, em entrevista concedida no dia 23/11/2017:
Lembro que meu pai contava que ele veio atravessando a baía do Curralinho com dois
filhos, meus dois irmãos, a mulher dele tinha morrido, e aí deu um grande temporal, quase
ele morre e chegou do lado daqui de Oeiras e depois vieram andando pela mata até chegar
aqui nesse lugar mas era mais lá pra cima. Ele contava que quando chegou era tudo mato
trabalharam muitos dias, fizeram o roçado limparam e ficou alegre, aí foi aquela festa, foi
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daí começaram a chamar Porto Alegre pois ficava na beira do rio, e tudo mundo passu a
chamar assim daí veio esse nome, essa é a história que meu pai contava (Elízia
Alexandrina, 100 anos).

Memórias como estas de Dona Elízia surgiram nas conversas informais e
também nas entrevistas, quando perguntamos sobre a origem da comunidade as
lembranças ganharam sentido através de suas falas. Segundo Flávio Gomes,
No povoado Porto Alegre, as guardiãs da memória local eram em 1996 três
mulheres bem idosas: Dona Odóxia, Dona Jacinta e Dona Elízia. Segundo
elas este povoado é muito antigo e “nos primeiros tempos” os habitantes “era
tudo preto dos olhos vermelhos”. No início, havia ali apenas quatro famílias e
“quase tudo parente”. Dona Jacinta (com 86 anos) dizia no tocante a história
da origem do Porto Alegre ser “filha dos fugitivos da Cabanagem” (GOMES,
2006, p. 289).

Não se tem a priori uma data oficial e exata do surgimento do povoado de Porto
Alegre. Pinto (2010) faz referência ao antigo quilombo de Mola, a partir do qual os
negros teriam ido para outras localidades, onde não pudessem ser encontrados, e
para que isso não acontecesse eles adentravam as matas para se esconder. Segundo
Gomes (2006, p. 290),
Mais do que memória linear sobre a escravidão e quilombos, surgem, na
história oral das comunidades do Baixo Tocantins, fragmentos de memórias
que recuperam narrativas das experiências do pós-emancipação. Ali
comunidades foram feitas e refeitas juntando tanto fugitivos da escravidão
como remanescentes de cabanos, desertores militares e aqueles que fugiam
do recrutamento militar do “Corpo de Trabalhadores” do Grão-Pará.

Geograficamente, a localidade é cortada pelo Igarapé Anauerá. Durante muito
tempo existiram conflitos em relação a que município a localidade pertencia, pois a
estrada que leva até a comunidade corta o município de Oeiras do Pará. Segundo o
IBGE (2010), o que define essa pertença é o igarapé Anauerá, que tem limites entre
Cametá e Oeiras, assim, o que está à margem direita pertence ao município de
Cametá, e à margem esquerda pertence ao município de Oeiras.
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Imagem 11 – Vista de acesso à comunidade: ponte sobre o igarapé Anauerá

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, outubro de 2017.

As casas da comunidade de Porto Alegre são de alvenaria e madeira, sendo
esta última em sua grande maioria. São casas simples, cobertas com telhas ou palha;
algumas ainda possuem chão de terra batida; todas possuem quintal, onde os
moradores cultivam pequenas hortas. Em algumas casas, ainda são encontrados
poços e banheiro externos, principalmente nas casas mais afastadas. A comunidade
possui serviços de energia elétrica e água encanada. A estrutura da comunidade de
Porto Alegre segue o mesmo padrão das outras comunidades da região, as casas
possuem traços rústicos.
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Imagem 12 – Moradia de madeira

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, outubro de 2017.
Imagem 13 – Moradia de alvenaria

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, outubro de 2017.

No centro da comunidade, encontra-se a igreja, o barracão comunitário e a
Escola Municipal de Porto Alegre; mais ao fundo avistamos o campo de futebol, o
cemitério, e outras casas que seguem pelas ruas e pela estrada que leva até a
comunidade de Boa Esperança.
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Imagem 14 – Área verde

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2017.

A maioria dos moradores trabalha na plantação da roça de mandioca, e
produzem a farinha d’água, farinha de tapioca, e outros derivados da mandioca. Os
produtos, frutos da roça da mandioca, são consumidos pelos moradores e trazidos
diariamente para serem vendidos na feira livre de Cametá; esses produtos servem
para subsistência e para comercialização. Pinto relata sobre a fonte de renda dos
moradores de Porto Alegre:
A principal fonte de renda dos seus habitantes é a agricultura de subsistência,
através do cultivo das roças de mandioca, cujo derivados, como farinha de
mandioca, farinha de tapioca, tapioca e tucupi, são comercializados na cidade
de Cametá, onde os moradores de Porto Alegre também efetuam as compras
de primeira necessidade que são consumidos no cotidiano, como café,
açúcar, feijão, sal, charque, carnes salgadas, roupas, redes, ferramentas de
trabalho e munição para as espingardas e armadilhas de caças (PINTO,
2010, p. 76).

A produção desses gêneros se dá de forma artesanal: eles descascam, limpam,
colocam de molho a mandioca, e fazem todo o trabalho nas casas de farinha, onde
produzem a farinha d’água, de tapioca, bem como o tucupi.
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Imagem 15 – Forno usado para torrar a farinha de mandioca

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2014.
Imagem 16 – Limpeza da mandioca

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro de 2014.

Os relatos e os registros foram importantíssimos, pois nos permitiram conhecer
e rememorar a história da comunidade. E os documentos escritos, mesmo sendo
escassos, também contribuíram para tecermos um perfil da localidade pesquisada.
Estar na comunidade nos possibilitou vivenciar um pouco do cotidiano dos
sujeitos. Para que nós pudéssemos nos familiarizar com suas memórias e assim
registrar quais brincadeiras emergem delas, fez-se necessário realizar uma inserção
na comunidade, a cada dia da semana em que visitávamos a localidade buscávamos
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nos inteirar mais da vida dos entrevistados, para assim poder realizar uma
aproximação com mais tranquilidade fazendo com que eles também se sentissem
mais à vontade.
2.7 “OS VELHOS”: PERFIL DOS INTÉRPRETES
Para realização da pesquisa, fizemos um levantamento prévio das pessoas
mais velhas que estivessem disponíveis a participar e levamos em consideração os
critérios de participação expressos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCL. A escolha dos intérpretes ocorreu a partir da primeira reunião realizada no mês
de outubro de 2017, na qual expusemos os critérios para participação na pesquisa, a
saber: disponibilidade, lucidez e morar na comunidade. Vale ressaltar que por conta
da disponibilidade e do interesse dos intérpretes em participar, houve uma disparidade
entre as idades dos sujeitos, contudo, isso não atrapalhou o andamento da pesquisa.
Antes de iniciarmos a coleta de dados propriamente dita, realizamos um
momento de aproximação com os velhos. Entramos em contato com o coordenador
da ARQUIPA, a quem apresentamos um documento concedido pela Universidade do
Estado do Pará, solicitando autorização prévia para realização da pesquisa. A
aproximação com os entrevistados se deu partir do mês de outubro de 2017, através
de visitas em suas casas.
Fizemos inicialmente uma reunião na igreja da localidade, houve uma conversa
inicial e, estando presentes quase todos os velhos da comunidade, realizamos uma
apresentação formal, expusemos o papel da pesquisadora na comunidade,
apresentamos os objetivos, a metodologia da pesquisa e os critérios para participação
expressos no TCLE.
Nessa primeira reunião, logo de imediato tivemos a adesão de 10 (dez) velhos
interessados em participar: 6 (seis) mulheres e 4 (quatro) homens, contudo, eles
pediram que explicássemos melhor como aconteceria a pesquisa, bem como os
critérios expressos no TCLE. Assim, de imediato não houve a assinatura desse termo,
foi necessário realizar outra reunião, agora somente com os dez, para mais
esclarecimentos. No andamento da pesquisa, houve problemas em relação à
incompatibilidade de horário devido a alguns ainda trabalharem na roça,
consequentemente, ocorreram algumas desistências. Assim, concluímos a pesquisa
com a participação de 8 (oito) intérpretes, sendo 5 (cinco) mulheres e 3 (três) homens,
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com idade entre 60 e 100 anos, foram escolhidos aqueles que realmente mostraram
disponibilidade em compartilhar suas memórias. Trazemos aqui a descrição dos
intérpretes que são os velhos quilombolas10, que nasceram e são moradores da
comunidade. Eles pertencem a um universo de 31 velhos residentes na referida
localidade.
Procurei ganhar a confiança, porque não quis parecer invasiva e ser vista como
uma pessoa de fora que chegou lá para observar e relatar o observado. Essa tarefa
não foi fácil, pois para muitos eu ainda era alguém estranho, mas para aqueles com
os quais tive um contato mais próximo, depois de um tempo, passei a ser a professora.
Confesso que ser chamada assim me deixou mais tranquila, não no sentido de achar
que era superior a eles, mas no sentido de que o ser professora naquela comunidade
ainda é alguém que passa uma credibilidade e confiança.
Dos sujeitos selecionados, alguns ainda trabalham: das 5 mulheres, 2 realizam
apenas os afazeres domésticos, e as demais ainda trabalham na roça; dos 3 homens
apenas 1 trabalha na roça, os demais, por problemas de saúde recente, deixaram de
realizar essa atividade. No trabalho na roça, realizam atividades relacionadas à
plantação da mandioca, agricultura familiar, no preparo da farinha d’água, da farinha
de tapioca etc.
Alguns velhos, bem como os jovens, cuidam do terreiro – como eles falam –,
isto é, limpam os quintais e a frente das casas. Percebemos que o cuidar e a
organização da comunidade é algo que os mais velhos se preocupam muito em
preservar.
Os intérpretes selecionados possuem um nível básico de escolaridade, muitos
estudaram até o ensino primário, realidade comum nas comunidades rurais, visto que
na época que estavam em fase escolar, não existia escola na comunidade e tinham
que se deslocar para cidade, o que acabava por dificultar a conclusão dos estudos.
Alguns nos dizem até com um pouco de tristeza que não sabem ler nem escrever.
Apenas uma intérprete é escolarizada, e trabalha ainda hoje como professora na
localidade.

10

Os oito intérpretes selecionados foram os que se disponibilizaram a participar após as conversas que tivemos
com eles para esclarecer os critérios de participação na pesquisa.
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Mesmo que muitos não tenham estudado, isso não os impediu de construírem
suas vidas: alguns são casados, outros viúvos, possuem filhos, netos, bisnetos, têm
casa própria ou moram com filhos, alguns recebem a aposentadoria do governo que
lhes é de direito, outros ainda estão nesse processo. Percebemos que, de modo geral,
os velhos da comunidade de Porto Alegre vivem de forma digna. É certo que há
carência de determinados serviços básicos, como saúde e saneamento na localidade,
alguns moradores até passam por certas necessidades financeiras, mas de um modo
geral conseguem viver daquilo que produzem na roça, na plantação de hortaliças e
criação de animais.
Todos eles se conhecem e demonstram ter uma boa relação entre si. Percebese que o bem comum da comunidade e dos sujeitos que ali vivem são de suma
importância para os mais velhos; eles preocupam-se em manter a comunidade em
ordem, visto que esta possui regras de convivência. Essas regras perpassam pelo
respeito ao outro, pela ajuda que se oferece e que se recebe principalmente no
trabalho, no momento do roçado; perpassam também pela limpeza do espaço comum
a todos, que é o campo, o rio, a igreja, o barracão, percebe-se claramente o quanto
falam em cuidar, preservar e manter a comunidade.
É válido esclarecer que nesta pesquisa os velhos foram considerados como
intérpretes, visto que apresentaram suas próprias interpretações em relação a suas
memórias do brincar, em relação à história da comunidade, em relação a suas
histórias de vida. Assim, os velhos, ao narrar, se expressaram através da performance
e da voz. Ao colhermos a vozes dos velhos, percebemos que estes são os intérpretes
de suas memórias. Desse modo, o intérprete, segundo Zumthor (2010, p. 239), “é o
indivíduo de que se percebe, na performance, na voz e no gesto, pelo ouvido e pela
vista. Ele pode ser também compositor de tudo ou parte daquilo que ele diz ou canta”.
Ao abordarmos o tema da memória neste estudo, referimo-nos ao passado dos
velhos, procuramos valorizar a memória oral desses sujeitos que são importantes para
a constituição da sua identidade. “A oralidade, para nós, está associada à relação
constante do falar-ouvir/ouvir-falar. A oralidade que se manifesta no cantar e no falar”
(SABERES E FAZERES, 2006, p. 36).
As narrativas orais se constituem como uma forma de preservar as tradições.
Isso ocorre desde as sociedades antigas. Nas sociedades africanas, por exemplo, as
histórias eram mantidas pelos griôs, indivíduos que tinham o compromisso de
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preservar e transmitir os fatos históricos e os conhecimentos, geralmente eram os
anciãos.
Griot e griota constituem-se em contadores e contadoras de histórias que são
fundamentais para a permanência da humanidade: São como um acervo vivo
de um povo. Carregam nos seus corpos histórias, lendas, feitos, canções,
lições de vida de toda uma população, envoltos numa magia própria,
específica dos que encantam com o corpo e com sua oralidade (SABERES
E FAZERES, 2006, p. 36).

Nas comunidades quilombolas, a oralidade também tem tido um papel
importante para a manutenção da memória e das tradições. Neste estudo, podemos
pensar também que os velhos se constituem como os griôs, pois eles guardam as
tradições e a memória da comunidade. Foi importante não somente dar voz a esses
sujeitos, mas antes de tudo ouvi-los, com sensibilidade atenta a escuta.
Destacamos que, no decorrer da pesquisa, eles foram identificados com seus
nomes próprios, visto que nos foi dada a devida autorização, compreendemos isso
como uma forma de se auto afirmar, de validar suas memórias, perante os demais.
O uso de seus nomes próprios também favoreceu a autoafirmação de sua
identidade racial quilombola, assim, ao se verem e verem seus nomes citados
puderam sentir-se parte integrante dessa pesquisa. A pesquisa trouxe a importância
da valorização dessa identidade, pois ao analisarmos a história das populações rurais
negras no Brasil, percebemos que durante muito tempo esses foram deixados à
margem da sociedade, a justificativa para isso era a necessidade dos trabalhos do
negro como escravo.
O aniquilamento dos negros quilombolas não ocorreu apenas no período da
colonização, mas estendeu-se no império e ainda é visto até hoje, infelizmente,
mesmo sendo instituída nos princípios constitucionais a garantia de acesso e
igualdade a direitos, a exclusão e o preconceito ainda ocorrem em um número
significativo de ocorrências cotidianas.
A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, dispõe que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, de 1948, no seu art. 1º, dispõe que todos os seres humanos nascem iguais
em dignidade e direitos. O art. 2º ainda assegura que todos os seres humanos estão
aptos a exercer os seus direitos sem distinção de nenhum tipo ou gênero, seja por
raça, cor, sexo, língua, orientação política etc.
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Essas legislações foram importantes para que hoje os sujeitos quilombolas e
suas histórias de vida tivessem o reconhecimento de sua importância para a
historiografia brasileira. Não podemos desconsiderar que a Constituição Federal foi
um importante instrumento de combate à discriminação racial, e que muito já foi feito
em termos legislativos, porém, é preciso entender que muito ainda há de se fazer.
A seguir, apresentamos nossos intérpretes, trazendo a descrição das
caraterísticas físicas, jeito de ser e algumas de nossas observações que captamos
nas conversas com os sujeitos. Usamos os termos seu, dona, senhor, senhora, antes
dos nomes próprios, para nos referirmos aos entrevistados. Fizemos também o
registro fotográfico deles.
Imagem 17 - Dona Elízia Alexandrina (100 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Dona Elízia Alexandrina (mais conhecida como tia Guita) é a senhora mais
idosa da comunidade; completou recentemente 100 anos de vida, de muita lucidez e
histórias para contar; é respeitada por todos, é a matriarca de uma das famílias
fundadora da localidade, recentemente ficou viúva, hoje mora com um filho e netos.
De pele escura, cabelos compridos, usa óculos, usa sempre saia longa e blusa
de manga ou vestido, gosta de se arrumar. É muito ativa, toma conta da casa, dos
afazeres domésticos, faz atividades como limpar áreas do quintal, varrer a casa, lavar
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louça. Hoje ainda cozinha, às vezes sua alimentação também é feita por uma de suas
filhas, que mora próximo.
É aposentada e não trabalha mais na roça; gosta de cantarolar, dançar o samba
de cacete; está sempre disposta a receber qualquer pessoa que chegue em sua casa,
sempre com um sorriso e com a gentileza que lhe é própria.
Dona Elízia teve uma infância pobre, veio com seu pai e seu irmão ainda
criança para região da localidade de Porto Alegre, seu pai se aglomerou com outras
famílias onde hoje é a comunidade. Perdeu a mãe muito cedo, trabalhou desde
pequena na roça, aprendeu a costurar, como ela mesmo nos relatou, para fazer as
roupas para usar nas festas.
Ela se casou cedo, e junto com seu marido, que também costurava, faziam as
roupas das pessoas do lugar, para usarem na festa da Santa. Não teve oportunidade
de estudar; diz até com certa tristeza que não sabe escrever seu nome. Teve 8 filhos,
criou todos com muita dificuldade. Mas nos relatou que mandou seus filhos para
cidade de Cametá, para estudarem, pois sempre achou importante isso. Hoje nos fala
com orgulho que tem duas filhas professoras, um filho agente de saúde que trabalha
no posto da comunidade.
Mesmo sem estudo formal, dona Elízia se tornou uma referência naquele lugar,
se tornando uma espécie de avó e mãe de todos, dona de uma sabedoria ímpar, de
uma história de vida admirável.
Foi a primeira intérprete com quem conversamos. Ouvir suas histórias nos
despertou um profundo interesse e encantamento, tanto que passamos a nos
considerar um pouco sua neta também, pois fomos acolhidos por ela de uma maneira
muito especial. Através de suas falas, conhecemos sua vida, a história da comunidade
e percebemos o quão ela é uma figura importantíssima para manutenção da memória
desse lugar.
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Imagem 18 – Seu José Soares (92 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

O senhor José Soares tem 92 anos de idade; é uma pessoa discreta, de pele
escura e cabelos brancos, sério e formal, fica sempre sentado em uma cadeira na
porta de sua casa, porque tem problemas de visão, também possui limitações, quase
não sai de casa, mas consegue perceber tudo a sua volta.
Recebeu-nos na sua casa com sua filha; nasceu e viveu toda vida na
comunidade, trabalhando na roça. Hoje não realiza mais esse serviço, já está
aposentado. Tem 11 filhos, possui uma escolaridade básica, estudou até a 2ª série,
teve uma infância pobre como a maioria dos nascidos naquele lugar, nos relatou que
sempre trabalhou desde criança.
Ao perguntarmos sobre sua memória de infância, nos disse que gostava de
bater bola, corriam pelas ruas um atrás do outro, depois veio a sua mente a lembrança
de quando começou a tocar saxofone e clarinete desde muito cedo.
Contou-nos que sempre trabalhou durante a infância, não tinha muito tempo
para brincar, mas brincava no horário da tarde, de vez em quando, pois tinha que ir
para roça com seus pais. Suas maiores lembranças vêm também das viagens que
fazia para tocar nas festas.
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Seu José conhece um pouco da história da comunidade. Contou que seus pais
também ajudaram a criar a localidade. Suas memórias giram em torno do trabalho na
infância, do jogo da bola, das viagens que fazia pelas localidades próximas para tocar
nas festas.
Imagem 19 – Dona Paula Lobato do Nascimento (74 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Dona Paula Lobato do Nascimento, de pele escura e cabelo branco, uma
senhora alegre, mas um pouco tímida, casada, mãe de 10 filhos, tem 74 anos, nasceu
e viveu sua vida inteira na comunidade. Usa sempre vestidos e cabelos presos.
Contou-nos que sempre trabalhou durante a infância, mas tinha um tempo para
brincar, só que no fim da tarde, depois do trabalho, pois tinha que ir para roça com
seus pais. Suas maiores lembranças vêm das brincadeiras com os irmãos.
Dona Paula possui aposentadoria, mas trabalha até hoje na roça e também
realiza afazeres domésticos, cuida do marido, filhos e netos. Recebeu-nos na frente
de sua casa, a conversa foi rápida, pois ela demonstrou um pouco de timidez; foi
necessário conversar sobre outras coisas para que ela se sentisse confortável em
compartilhar suas memórias.
Ela nos relatou que durante a sua infância brincava com os brinquedos que ela
e suas irmãs faziam, não tinham brinquedos industrializados. Contou-nos que sempre
trabalhou na roça. Dona Paula não teve oportunidade de estudar, mas quis que os
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filhos estudassem. Hoje ela estuda na modalidade EJA – Educação de Jovens e
Adultos, à noite, na escola da comunidade, e diz ser feliz por saber assinar o seu
nome.
As memórias que possui de sua infância giram em torno de brincar de casinha,
de roda, pimenta e sal (esconde-esconde), ajuntamento (plantação), nos relatou que
brincava com as irmãs e vizinhas, brincava no terreiro, no rio.
Dona Paula também traz consigo um pouco da memória daquele lugar, mesmo
de modo retraído, ela mostrou disponibilidade em compartilhar suas vivências. Ela foi
uma das intérpretes que nos instigou a querer saber mais sobre suas memórias, pois
percebemos que tinha ainda muitas histórias a contar. Foi a última intérprete com
quem conversamos; ouvir suas histórias nos despertou um profundo interesse.
Imagem 20 – Senhor Raimundo Soares Gonçalves (74 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

O senhor Raimundo Soares Gonçalves (conhecido como seu Silvano) tem 74
anos; é um senhor discreto, mas risonho, gosta de jogar baralho e dominó com os
amigos, conversar na porta da casa após um dia de trabalho.
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Recebeu-nos na frente da sua casa, nasceu e viveu toda sua vida na
comunidade, trabalhando na roça, e ainda hoje realiza esse serviço; tem 10 filhos,
possui uma escolaridade básica, estudou até a 4ª série, teve uma infância pobre como
a maioria dos nascidos naquele lugar. Relatou-nos que sempre trabalhou desde
criança, também hoje, mesmo estando aposentado ainda vai para a roça.
Ao perguntarmos sobre suas memórias de infância, contou que brincava nos
caminhos da roça, no banho de rio; no momento em que os pais faziam a farinha, eles
ficavam por lá brincando correndo, jogando bola. Entre os brinquedos que usava,
disse que a maioria ele e seus irmãos faziam, como pião de madeira, bola de pano e
sacola. Contou que as brincadeiras se davam depois do trabalho, sempre no fim da
tarde.
Seu Raimundo também conhece um pouco da história do lugar, contou que
seus pais também ajudaram a “levantar as coisas” – expressão usada por ele – que
tem na comunidade. Suas memórias giram em torno do trabalho na infância, das
brincadeiras depois do trabalho e durante a festa da padroeira.
Imagem 21 – Senhor João Correa (68 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

João Correa tem 68 anos de idade, é um senhor bastante alegre e brincalhão,
de pele escura e cabelos já quase brancos. Recebeu-nos na sua casa, onde tem uma
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mercearia e bar onde trabalha; nasceu e viveu a sua toda vida na comunidade,
trabalhando na roça. Hoje não realiza mais esse serviço, pois, como ele mesmo disse,
encontra-se doente por conta do diabetes e não tem mais forças para trabalhar lá,
mas toma conta junto com seus filhos da mercearia. Relatou-nos que sempre
trabalhou desde criança e que ainda não conseguiu se aposentar.
Tem 11 filhos, possui uma escolaridade básica, não concluiu os estudos, mas
aprendeu a assinar nome, como ele mesmo disse, teve uma infância pobre como a
maioria dos nascidos naquele lugar.
Ao perguntarmos sobre suas memórias de infância, contou que lembrava de
quando vivia com seu pai, mãe e avó. Contou que sua brincadeira preferida era caçar
lagarto no mato, fazia arco e flecha para atirar o lagarto. Relatou que, quando tinha
um 7 anos, ele foi flechar numa taracanga11 e ela sacudiu a cabeça para ele; segundo
ele, isso foi a “maior dor de cabeça”: foi preciso seu pai chamar um curandeiro, para
preparar um remédio, pois aquilo fez com que ficasse muito doente e, como nos disse,
quase ficou louco e achava que ia morrer.
Seu João é um senhor bastante brincalhão, tanto que enquanto estava nos
contando essa passagem difícil de sua vida, fez uma graça dizendo que o animal tinha
piscado para ele e que achava que era uma fêmea. Esse momento foi bem engraçado,
rimos bastante da maneira como nos relatou esse fato, uma conversa regada a chá
com farinha de tapioca.
Falou-nos que brincava também na frente da casa com seus dois irmãos,
brincava de pira-esconde, de correr um atrás do outro. Contou que brincava sempre
de manhã e à tarde, quando tinha tempo, e brincava no terreiro quando estava na
roça. Suas memórias giram em torno da família, das brincadeiras de correr no mato.

11

Nome popular na região dado a um tipo de lagarto encontrado nas matas ao redor da comunidade.
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Imagem 22 – Dona Francisca – Xica (65 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Dona Francisca, mais conhecida como dona Xica, de pele e cabelo escuros,
uma senhora alegre, risonha e brincalhona, casada, mãe de 8 filhos, tem 65 anos,
nasceu na mata em volta da comunidade, e veio para Porto Alegre ainda criança,
casou-se cedo. Viveu a infância na comunidade, morou um tempo na cidade de
Cametá, após casar, depois voltou para a comunidade onde vive hoje. Usa sempre
bermuda e cabelos presos.
Dona Xica possui aposentadoria, mas ainda trabalha até hoje na roça, toma
conta dos afazeres domésticos e cuida dos netos que moram com ela; tem uma neta
com necessidades especiais que requer mais cuidado.
Ela nos recebeu no quintal de sua casa, com seu marido. Relatou que durante
a sua infância brincava, com os brinquedos que ela e suas irmãs faziam. Contou que
também teve uma infância pobre e que as coisas eram difíceis, disse que nunca teve
uma boneca, só viu uma depois de moça quando foi para cidade de Cametá morar
com uma família. A boneca que usava para brincar era feita de talo de vassoura de
açaí e bacaba, no qual enrolavam um pano e faziam boneca. Falou que trabalhou
desde muito pequena na roça, lavando, limpando casa. Isso era algo bastante comum:
as meninas saírem para trabalhar nas casas de famílias.

62
VELOSO, Alessandra Pereira de Carvalho. O entrelaçar das memórias de velhos e as suas
brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA.
2019. 180f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

____________________________

Dona Xica não teve oportunidade de estudar, mas quis que os filhos
estudassem. Lembramos de uma conversa que tivemos à beira do rio onde falou dos
filhos que moram longe; tem um filho professor que trabalha em Tucuruí. Percebemos
que apesar da vida difícil, dona Xica está sempre sorrindo.
Ela também é uma memória viva da comunidade, pois falou sobre a brincadeira
de casinha, de boneca, que cantavam cantigas de roda e o samba. As memórias que
possui de sua infância giram em torno das brincadeiras de casinha no quintal, das
músicas e danças que faziam com gestos, e do samba de cacete que era dançado na
festa da Santa.
Ela nos cativou por sua grande simpatia e alegria, por sua disponibilidade em
compartilhar seus saberes de vida. Algo que nos comoveu bastante foi o
agradecimento que nos fez quando realizamos a oficina recreativa de brinquedos e
brincadeiras tradicionais, na qual foi uma das participantes. Ao fim desse momento,
ela nos disse assim: “Obrigada por lembrar da gente, pois hoje estamos muito
esquecidos, ninguém lembra mais de nós”. Ouvir isso de dona Xica motivou ainda
mais o desejo de manter viva suas memórias.
Imagem 23 – Dona Maria Herundina (63 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora
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Dona Maria Herundina, 63 anos, professora formada, conseguiu concluir um
curso superior de formação de professores (a única intérprete escolarizada), de pele
escura e cabelo enrolados escuros. Parece ser uma senhora alegre, mãe de três
filhos, nasceu na comunidade. Na sua infância estudava e trabalhava na roça; quando
ficou mocinha foi para cidade de Cametá apenas para estudar e voltou para
comunidade, assim que concluiu os estudos, onde trabalhou como professora e ainda
trabalha até hoje dando aulas de reforço para outros velhos e crianças. Usa sempre
bermuda, cabelos presos e óculos.
Dona Herundina, além de dar aulas, toma conta dos afazeres domésticos e
cuida do filho e netos que moram com ela. Ela nos recebeu na cozinha de sua casa,
nos relatou que durante a sua infância brincava com os brinquedos que ela e suas
amigas faziam. Uma de suas amigas de infância foi dona Xica (65 anos), outra
intérprete desse estudo.
Contou que também teve uma infância pobre e que as coisas eram difíceis,
mas que seus pais sempre quiseram que os filhos estudassem, por isso fora mandada
para cidade para morar com uma família e assim poder estudar. Relatou que trabalhou
desde muito pequena na roça; que ela e suas amigas e irmãs faziam roupas para
vestir bonecas de pano que a mãe fazia e para vestir as bonecas que faziam de
vassoura de açaí. Ela acha que por isso aprendeu a costurar ainda bem mocinha.
Dona Herundina se destaca, pois teve oportunidade de estudar, ela e sua irmã
formaram-se professora. Ela também tem uma memória viva sobre comunidade, pois
falou sobre a brincadeiras que faziam, uma delas era imitar aquilo que os mais velhos
faziam na comunidade, como a festa da Santa, o “cunvidado”, a plantação da roça. As
memórias que possui de sua infância giram em torno das brincadeiras de casinha no
quintal, na frente das casas, das cantigas e danças que faziam com gestos.
Ela nos cativou com sua simpatia e por sua disponibilidade em compartilhar
sua infância. Ela também conhece um pouco da história do lugar, contou que seus
pais foram uns dos primeiros moradores da comunidade. Suas memórias giram em
torno do trabalho na roça e das brincadeiras com as amigas.
Através de suas falas, conhecemos um pouco de sua história de vida e da
história da comunidade e percebemos como as brincadeiras de fato retratavam as
suas vivências, pois tudo o que eles viam no seu dia a dia eles procuravam reproduzir
nas brincadeiras.
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Imagem 24 – Dona Altamira Machado (61 anos)

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Dona Altamira Machado, 61 anos, de pele e cabelo enrolado escuros, tem um
filho, nasceu na mata ao redor da comunidade e veio desde pequena para a vila;
parece ser uma senhora séria e de poucas palavras. Conta até com tristeza que não
estudou durante a infância, pois, como ela disse, o pai dela era brabo e não permitiu
que os filhos estudassem; quando sua mãe a colocou e aos irmãos para estudar, ele
soube e lhes deu bordoada (lambadas com cinto), pelo caminho até chegar à casa,
contou que ele, o pai, queria cortar seu braço para ela não escrever.
Disse que teve oportunidade de estudar e aprendeu a escrever o nome depois
de “estar velha”, já com filho: estudou uns três meses com um professor que dava o
Mobral. Falou que quando fosse tirar seus documentos não queria “tirar breando o
dedo na tinta”, assim, ela estudou e prendeu a “riscar o nome”, como ela mesma diz.
Relatou que sempre trabalhou e ainda trabalha na roça fazendo farinha,
plantando, capinando. Ao perguntarmos sobre suas lembranças de infância, nos
descreveu quando criança brincava de casinha, fazia as casas de folha no quintal,
brincava de fazer comida, pegava a sapucaia, cortava folha, e botava, brincava de
cozinhar, de pira, de pimenta e sal (esconde-esconde).
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Contou que também teve uma infância pobre. As memórias que possui de sua
infância giram em torno das brincadeiras de casinha no quintal, das danças do samba
e quando se arrumavam com materiais da natureza para fazerem uma festa, assim
como ela via seus pais se arrumarem para dançar na festa da Santa.
Apesar de ser de poucas palavras, nos recebeu bem e se mostrou disponível
em compartilhar suas histórias. Através de suas falas conhecemos um pouco de sua
história de vida e da história da comunidade.
O quadro 4 elenca os intérpretes:
Quadro 4 – Perfil dos intérpretes
NOME

IDADE

SEXO

Elízia Alexandrina Soares

100

Feminino

José Soares

92

Masculino

Paula Lobato do Nascimento

74

Feminino

Raimundo Soares Gonçalves

74

Masculino

João Correa Gomes

68

Masculino

Francisca Prestes da Conceição

65

Feminino

Maria Herundina Soares Gonçalves

63

Feminino

Altamira Machado Gomes

61

Feminino

FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2018).

Traçar esse perfil dos velhos e velhas foi fundamental, pois buscamos trazer as
características principais de cada um a partir da nossa percepção como pesquisadora
e destacamos a personalidade, os jeitos dos entrevistados. A seguir, trazemos as
reflexões sobre a apreciação e coletas dos dados.
2.8 APRECIAÇÃO DOS DADOS COLETADOS
Utilizamos a técnica de análise de conteúdo para a análise dos dados, que se
volta para a maneira como nós pesquisadores buscamos interpretar as informações
colhidas na pesquisa. Seguindo o que descreve essa técnica, procuramos analisar as
memórias dos velhos quilombolas tentando catalogar as brincadeiras vivenciadas em
sua infância. “[...] através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas para
as questões formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações
estabelecidas antes do de investigação (hipóteses) [...]” (GOMES, 1994 apud
MINAYO, 1994, p. 70).
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Algumas categorias temáticas surgiram ao longo da pesquisa e fundamentaram
as análises. Para analisarmos os dados coletados, optamos por apresentar as
categorias que aparecem nas falas dos velhos e que constituem o corpus deste
trabalho. “A palavra categoria, em geral, se refere a um conceito que abrange
elementos ou aspectos com características comuns ou que se relacionam entre si”
(GOMES, 1994 apud MINAYO, 1994, p. 70).
As categorias na pesquisa pressupõem que organizemos as falas mais
evidentes e que se aproximam, desse modo, conseguimos organizar os dados em
categorias analíticas, o que facilita a interpretação. Segundo Laurence Bardin,
categorias podem ser definidas como “Um conjunto de instrumentos metodológicos
que se aperfeiçoam constantemente e que se aplicam a discursos diversificados”
(BARDIN,1977, p. 58).
Optamos pelas categorias temáticas, pois consideramos as falas que foram
recorrentes. Segundo Marcondes, Teixeira e Oliveira (2010, p. 164), essas categorias
“são fatores, aspectos, elementos do fato ou situação em estudo são classificados e
reunidos em eixos ou unidades temáticas a partir e com os dados coletados”.
No corpus de análise deste estudo já podemos citar algumas categorias que
foram mais recorrentes nas falas dos velhos e são relevantes para a compreensão
deste estudo. São elas:
•

Infância e memórias infantis;

•

Brincadeiras e brinquedos;

•

Objetos, tempos e espaços do brincar;

•

Saberes do brincar.

Assim, a análise do conteúdo pressupõe interpretar os dados coletados.
Partindo de discursos diversificados presentes nas falas dos intérpretes, procuramos
analisar as memórias lúdicas dos velhos, evidenciando os saberes presentes nessas
vivências infantis. Analisar as falas dos intérpretes nos exigiu perceber a essências
dessas narrativas. A respeito disso, Bardin (1977, p. 31) afirma que “A análise do
conteúdo é um conjunto das análises das comunicações”. Essa análise das
comunicações perpassa por esses pormenores que surgem nas narrativas.
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A categoria infância e memórias infantis foi trabalhada ao longo do texto, pois
a memória foi tratada aqui como algo fundamental para o sujeito, e as memórias de
infância foram entendidas como um caminho para chegarmos às memórias do brincar.
As brincadeiras e os brinquedos se constituíram como uma categoria
fundamental, pois elas são a base imaterial desse estudo. A categoria objetos, tempos
e espaços do brincar representam o cotidiano vivido e o universo lúdico do qual esses
sujeitos fizeram parte durante a infância.
Os saberes do brincar trazem os conhecimentos que os sujeitos adquiriram ao
longo da vida, as brincadeiras dos velhos quilombolas eram permeadas de saberes,
e mesmo sem os intérpretes se darem conta disso, ao brincar acabavam por
construírem conhecimentos.
Destacamos que nesta dissertação procuramos analisar as categorias
evidentes nas narrativas orais tendo como base o referencial teórico citado.
2.9 A ÉTICA NA PESQUISA
Destacamos aqui a preocupação com os aspectos éticos da pesquisa.
Enquanto pesquisadora procurarmos nos resguardar, no que diz respeito à realização
da pesquisa com velhos, visto que a principal característica dos aspectos éticos de
uma pesquisa que lida com seres humanos deve ser o respeito pela pessoa. “Nesse
contexto, é que os Comitês de ética em pesquisa (CEP) são uma exigência da
contemporaneidade” (MARCONDES; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2010, p. 13).
No que diz respeito à pessoa idosa, inclui-se a garantia de que a sua
participação é voluntária e o respeito a todas as informações prestadas. O documento
que registra o processo de consentimento é o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, de acordo com as normas brasileiras em vigor – Resolução Nº
196, de 10 de outubro de 1996, emitida pelo Plenário do Conselho Nacional de Saúde.
A respeito disso, Marcondes, Teixeira e Oliveira (2010, p. 17) nos falam:
Todo pesquisador deverá solicitar autorização de instituições, organizações,
associações, etc., para executar o projeto de pesquisa; deverá informar a
cada participante os objetivos, metodologia e forma de retorno dos
resultados; deverá solicitar a cada informante que assine um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O TCLE que foi utilizado nesta pesquisa deixava claro aos participantes os
procedimentos no que diz respeito à coleta das narrativas. Vale ressaltar que os
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intérpretes autorizaram nesta pesquisa o uso de seus nomes verdadeiros. Contudo
por se tratar de um grupo classificado como vulnerável, fez-se necessário apresentar
o projeto para a avaliação ao Comitê de Ética em Pesquisa – ver anexos.
Antes de iniciar as entrevistas, procuramos esclarecer aos velhos que eles
poderiam fazer a opção de participar ou não, dessa forma, o TCLE foi devidamente
assinado por aqueles que sabiam escrever; àqueles que não sabiam assinar seus
nomes, solicitamos que um membro maior de idade da família assinasse; alguns
fizeram uso das digitais como forma de mostrar que estavam de acordo com as
normas estabelecidas na pesquisa. A respeito da participação dos sujeitos,
Marcondes, Teixeira e Oliveira (2010, p. 18) afirmam que “O Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido ou consentimento garante à pessoa-participante da pesquisa a
capacidade para decidir, ou seja, a voluntariedade”.
Imagem 25 – Assinatura do TCLE – Dona Maria Herundina

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Fizemos a leitura e esclarecemos todos os aspectos contidos no TCLE, e
também deixamos com os mesmos uma cópia para que pudessem ter ciência de todos
os passos da realização da coleta de dados.
A decisão em participar foi uma opção dos velhos, que de forma alguma foram
pressionados; a participação dos sujeitos foi definida de comum acordo com a
pesquisadora, e eles consentiram o uso de seus nomes verdadeiros, mas tomamos
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os devidos cuidados a fim de resguardar sua integridade, mediante a assinatura do
TLCE.
Imagem 26 – Assinatura do TCLE – Senhor João Correa

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

Dessa forma, acreditamos que a pesquisa seguiu os passos necessários, para
que pudéssemos ter respaldo e prosseguir com o estudo. Sabemos da
responsabilidade que tínhamos com os cuidados éticos da pesquisa: isso evita colocar
os sujeitos em uma situação desconfortável, no sentido de não expor os mesmos,
buscando protegê-los em qualquer situação. Esse também foi o nosso papel enquanto
pesquisadores.
Respeitar os cuidados éticos é respeitar os próprios sujeitos deste estudo, os
velhos, é ter responsabilidade por sua história de vida, é percebê-los na sua totalidade,
é entender a fundamental importância do outro na construção do estudo. Pensamos
que este comportamento ético do pesquisador é fundamental, pois está embasado no
cuidado e no respeito pelos sujeitos pesquisados. Neste estudo, os(as) velhos(as)
foram entendidos(as) como cidadãos que precisavam ser resguardados no processo
deste estudo.
Finalizado o percurso metodológico que norteou a pesquisa, apresentadas as
principais categorias que surgiram nas narrativas, seguimos refletindo acerca dos
quilombos e comunidades quilombolas.

70
VELOSO, Alessandra Pereira de Carvalho. O entrelaçar das memórias de velhos e as suas
brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA.
2019. 180f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

____________________________

SEÇÃO III – A CHEGADA
“Lembro que meu pai contava [...] que quando chegou era tudo
mato, trabalharam muitos dias, fizeram o roçado limparam e
ficou alegre, aí foi aquela festa, foi daí que começaram a chamar
Porto Alegre pois ficava na beira do rio, e todo mundo passou a
chamar assim [...].”
Dona Elzía Alexandrina (100 anos)
Imagem 27 – Vista da comunidade

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, novembro, 2014.

71
VELOSO, Alessandra Pereira de Carvalho. O entrelaçar das memórias de velhos e as suas
brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA.
2019. 180f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

____________________________

3.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DOS QUILOMBOS E DAS COMUNIDADES
QUILOMBOLAS NA AMAZÔNIA TOCANTINA CAMETÁ
Ao buscarmos mergulhar no contexto dos quilombos no Brasil e na região de
Cametá, trazemos aqui reflexões sobre que lugar estamos falando, fazemos parte de
uma Amazônia, que aqui é denominada de Amazônia Tocantina Cametá, onde
localiza-se o lócus da pesquisa. Segundo Pereira (2012, p. 198), essa Amazônia “[...]
pode ser vista e dita de muitas maneiras, a partir de muitas perspectivas. É uma
expressão que cartografa linhas heterogêneas de configurações históricas e de
narrativas geográficas”.
Apropriar-nos da história da formação dos quilombos no contexto amazônico
foi importante para perceber que saberes transitam nesse cotidiano, quais as
tradições e a cultura desses homens, mulheres e crianças que ali vivem. Sabemos
que historicamente a formação desses lugares se deu pela fuga da escravidão, pela
busca de uma vida sem os grilhões desse período da nossa história que foi marcado
por tantas desigualdades. E referindo-nos especificamente à Amazônia, essa situação
não foi diferente.
Entender o tema da escravidão na Amazônia, especificamente na região do
Baixo Tocantins, no município de Cametá, fez-se necessário, isso foi também
possibilitado pela memória dos sujeitos velhos que vivem na comunidade. Alguns
estudos já foram realizados na região, evidenciando as várias formas de resistências
adotadas pelos sujeitos, isso também nos levou à reflexão sobre a importância de
estudar a formação histórica dos quilombos e das comunidades quilombolas.
Os primeiros quilombos no Brasil surgiram como possibilidade de os negros
escravos se manterem social e culturalmente. A luta pelos direitos dos quilombolas é
histórica e política. Treccani definiu quilombo (ou mucambo) com sendo “toda a
habitação de negros fugidos que passam de cinco, em parte despovoada, ainda que
não tenham ranchos levados nem se achem pilões neles” (TRECCANI, 2006, p. 88).
Atualmente, por razões de direitos sociais, o termo quilombola tem sido
expandido a toda comunidade rural de afrodescendentes, mesmo quando não
originadas por quilombos, antes ou após a abolição. O Decreto Nº 4.887, de 20 de
novembro de 2003, em seu artigo 2º, traz a seguinte definição de comunidade
quilombola: “Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição
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com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica
sofrida (BRASIL, 2003). Segundo Pinto (2013, p. 28),
No Brasil, por mais de 300 anos, índios e negros foram escravizados.
Homens e mulheres foram aprisionados na África e levados ao Brasil para
trabalhar na lavoura canavieira, nas minas de ouro e nas cidades. Durante
esse período, os negros resistiram contra a escravidão em todo o Brasil. Um
dos principais meios de resistência foram os quilombos, núcleos
populacionais formados por negros escravos fugitivos. Nesses locais eles
resistiam à escravidão e defendiam a liberdade. Abrindo os retiros no meio
da mata, essa população sobrevivia das pequenas roças de mandioca, arroz
e milho; da caça e da pesca.

Assim o termo quilombo surgiu associado à ideia de fuga, constituindo-se
também como uma forma de luta e resistência ao regime escravista, que utilizava a
exploração da força de trabalho, por meio da violência física e cultural, o que resultava
no silenciamento dos pobres e negros. Por isso, até hoje, os territórios quilombolas
possuem especificidades históricas e culturais, que expressam as demandas comuns
dos sujeitos.
Além de ser constituído como espaços de resistências, os quilombos também
foram núcleos comerciais. No Brasil, entre 1590 e 1716, essas ocupações eram
inúmeras. O quilombo mais conhecido foi o de Palmares, criado no final de 1590 por
escravos que haviam se rebelado em um engenho de Porto Calvo, situado em
Alagoas, na Serra da Barriga. Esse quilombo, até 1716, chegou a reunir quase 30 mil
pessoas, acabando assim por se constituir na historiografia brasileira como maior
quilombo do Brasil, tendo vários mocambos, sob a liderança de Ganga Zumba e
depois de Zumbi.
O quilombo foi, portanto, um acontecimento singular na vida nacional, seja
qual for o ângulo por que o encaremos, como forma de luta contra a
escravidão, como refiguração dos valores das lutas africanas, sob todos estes
aspectos os quilombos revelam-se com um novo, único peculiar, uma síntese
dialética. Movimento contra o estilo de vida que os brancos lhe queriam impor,
o quilombo mantinha sua independência à custa das lavouras que os exescravos haviam aprendido com seus senhores, quando necessário, com
armas de fogo dos brancos. E, embora em geral contra a sociedade que
oprimia os seus componentes, o quilombo aceitava muito dessa sociedade,
um passo importante para a nacionalização da massa escrava (CARNEIRO,
1988, p. 24).
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O conceito de quilombo foi definido primeiramente pelo Conselho Ultramarino12
que, em 1740, conceituou esse espaço como aquele habitado por negros fugidos, que
passem de cinco, em parte despovoada. Após muito tempo esse conceito teve seu
significado alterado, assim alguns estudiosos trouxeram reflexões sobre essa
definição. No Dicionário da Escravidão Negra de Clóvis Moura (2004), o termo
quilombo é um vocábulo de origem banto (Kilombo), referente a acampar, tem origem
nos termos “Kilombo” (quibundo) ou “ochilombo” (Umbundo), termos utilizados pelos
povos Bantus que habitam a região de Angola, na África.
As comunidades rurais negras se originaram, portanto, dos vestígios deixados
pelos primeiros quilombos. A resistência e a luta pela manutenção de sua cultura
fazem dessas comunidades espaços com características próprias, costumes,
tradições, festividades religiosas. Possuem um grande patrimônio cultural e uma
identidade étnica que formam a base de suas vivências cotidianas e das ações
políticas. Alguns movimentos surgiram no Brasil em oposição a este sistema
estabelecido, os principais foram: a Cabanagem (Pará, 1835-1840), a Sabinada
(Bahia, 1837-1838) e a Guerra da Balaiada (Maranhão, 1838-1841).
Esses movimentos tinham por objetivo libertar as massas oprimidas, negros,
pobres, indígenas. Falando especificamente da região amazônica, podemos citar o
movimento da Cabanagem. Segundo Vicente Salles, “A Cabanagem contou, desde
seu início, com a participação de negros – libertos e escravos. A incorporação neste
movimento, colocando entre suas reivindicações a liberdade dos escravos, visava
evidentemente a abolição do regime servil [...]” (SALLES, 2004, p. 37).
O termo quilombo aparece na Constituição de 1988, como categoria de direitos,
esta dá aos quilombos o caráter de “remanescentes”. O artigo 68, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, reconhece os direitos territoriais das
comunidades quilombolas. Inúmeras gerações de quilombolas conviveram com o
fantasma da invisibilidade social, que não lhe possibilitava qualquer oportunidade de
ascensão socioeconômica, numa sociedade contaminada por preconceitos.

12

“O Conselho Ultramarino foi criado e regulamentado por Regimento de 14 de julho de 1642, para se ocupar
de todas as matérias e negócios, de qualquer qualidade que fossem, relativos à Índia, Brasil, Guiné, ilhas de São
Tomé e Cabo Verde e todas as mais partes ultramarinas. No conjunto das suas competências destacam-se a
administração da Fazenda, a decisão sobre o movimento marítimo para a Índia, definindo as embarcações, a
equipagem e as armas, o provimento de todos os ofícios de Justiça e Fazenda e a orientação dos negócios
tocantes à guerra.” Disponível em: http://www.aatt.org/site. Acesso em: 19 out. 2018.
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A ideologia da democracia racial absorvida pela elite brasileira foi, sem dúvida,
a grande incentivadora desse sistema de invisibilidade social dos negros quilombolas.
Sendo assim, não resta dúvida que o mito da democracia racial fortaleceu a
discriminação racial, ao criar uma falsa maneira de compreender as relações raciais
no Brasil.
As ações afirmativas focalizaram meios para o combate às desigualdades
provocadas pela exclusão. Assim as comunidades também se organizaram no sentido
de ter seus direitos garantidos: direito ao título de suas terras, direito à manutenção
de suas memórias e tradições. Essas ações de reconhecimento das histórias dos
povos tradicionais tiveram seu início na Constituição Federal, que se constituiu
fundamental para que posteriormente fossem construídas legislações e políticas
públicas que garantissem os diretos das comunidades quilombolas.
Os quilombos criaram estratégias de enfrentamentos, por não possuírem
armamentos e por serem em número reduzidos de integrantes, preferiam se
refugiarem, assim adentravam as matas e construíam outros mocambos em outras
regiões.
Os quilombos trazem em sua memória a marca da escravidão, contudo essa
memória não é linear; é permeada de fragmentos que recuperam narrativas que nos
trazem a reconstituição de que as comunidades nessa região foram formadas por
fugitivos da escravidão, pela população pobre, pelos revolucionários que participaram
do movimento cabano, que acabavam tornando-se desertores militares, fugindo do
recrutamento militar. Esses se embrenharam nas matas para fugir das intensas
violências do sistema escravista e dos militares, assim formaram as comunidades
remanescentes que foram passadas de geração para geração.
3.2 MEMÓRIA HISTÓRICA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA REGIÃO DE
CAMETÁ
Sabemos que há muito que se aprender sobre as comunidades tradicionais,
sobre suas memórias históricas e os seus processos de recriação de culturas. As
fontes documentais escritas sobre a formação das comunidades são escassas, assim
a história oral foi necessária na reconstituição do cotidiano vivido nesse espaço. Os
relatos orais, mediante a memória e as histórias de vida, tornaram-se as fontes
principais, para traçarmos um perfil da comunidade pesquisada.
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Falando especificamente da região de Cametá a partir dos relatos da formação
históricas dos núcleos quilombolas, podemos perceber que os sujeitos moradores
dessas comunidades lutam pelo não extermínio dos núcleos dos antigos quilombos,
pois, ao longo da história, muitos povoados desapareceram por invasões e grilagem
de suas terras.
Na Constituição de 1988, foi garantida o direito à posse de suas terras, contudo,
apenas algumas povoações da região de Cametá, como, Umarizal, Bailique, Retiro,
Igarapé Preto, Porto Alegre e Matias alcançaram o título definitivo de suas terras. De
acordo com a Fundação Cultural Palmares, a Comunidade de Porto Alegre teve sua
titulação13, registrada no Livro de Cadastro Geral n.º 015, Registro nº 1.892, fl.110processo nº 01420.003436/2013-03.
As comunidades quilombolas na região de Cametá tiveram suas origens a partir
dos redutos de fugitivos, que constituíram os chamados mocambos ou quilombos da
região, alguns ao longo do tempo foram desaparecendo, outros permaneceram e
deram origem as comunidades ainda existentes hoje. Ao nos referirmos à região
amazônica, um dos fatores determinantes para essa formação foi a utilização da mão
de obra negra escrava, para trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar.
Os negros escravizados fugiram para as matas através dos rios, assim
estabeleceram seus núcleos próximos aos rios e igarapés, o que facilitava a fuga.
Nesse contexto, a comunidade quilombola de Porto Alegre é banhada pelo rio
Anauerá; a importância do rio é enfatizada pela ligação que este mantém com
inúmeros igarapés, furos que se interpenetram com outras localidades.
Percebemos que a relação da comunidade com rio Anauerá também se
constitui como um meio de sobrevivência desse povoado. A comunidade apresenta
caraterísticas quilombolas e ribeirinhas, contudo também é cortada por estradas que
dão acesso a outras comunidades, como Boa Esperança.
Os vestígios desses grupos de negros ainda permanecem na região, e suas
histórias podem ser recontadas a partir da evocação da memória de seus moradores
mais antigos que viveram e ainda vivem nas comunidades.

13

Informação disponível em: https://regionalnorteminc.wordpress.com/2013/07/30/fundacao-culturalpalmares. Nova lista de comunidades que se auto definem como remanescentes de quilombo. Acesso em: 20
out. 2018.
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Os mais velhos, ao revisitarem suas memórias, deixam fluir um tempo em
que a mata e as distâncias funcionavam como as principais paredes de
proteção, pois eram nas brechas das matas que seus ancestrais construíam
tapiris (cabanas) cobertos e emparedados com folhas de ubim e sororoca
para se abrigarem. A distância os deixava a salvo do medo de uma
perseguição, cujas falas se imbricam entre a escravidão e o pega-pega,
proveniente tanto da Revolta da Cabana, no Pará (1835), como da Guerra do
Paraguai (1865), das investidas das forças legais para capturar negros
fugitivos e das movimentações das primeiras companhias, que rasgavam a
floresta para construírem estradas de ferro, como foi o caso da Estrada de
Ferro do Tocantins, iniciada em 1835, cujo objetivo seria a exportação da
castanha-do-pará da região de Marabá e Tucuruí para Belém ( PINTO, 2013
apud TAMBORES E BATUQUES, 2013, p. 28).

Os quilombos da região do Tocantins formam um conjunto de comunidades
negras que surgiram no período da Cabanagem. As comunidades quilombolas do
Mola, Porto Alegre, Laguinho e Tomázia pertencem ao Distrito do Juaba. Segundo
Pinto (2010), esse povoado foi reconhecido pela Lei nº 557 de 07 de julho de 1898 e
se tornou distrito através da Lei nº 1530 de 05 de outubro 1916.
Mais especificamente no município de Cametá, segundo Pinto (2010), foi
formado o Quilombo do Mola na metade do século XVIII. Esse núcleo mostrou um alto
grau de organização liderado por figuras como Felipa Maria Aranha. No passado, foi
considerado uma cidade-estado, aos moldes de uma república, que contava com um
elevado nível de organização para a época. Segundo Gomes (2006).
O povoado do Mola está localizado nas cabeceiras do igarapé Itapucu, no
Distrito de Juaba, sua história de origem se constituiu na formação de um dos
mais importantes focos de resistência negra na Região do Tocantins. O
quilombo do Mola ou do Itapocu foi formado na segunda metade do século
XVIII, constituído por mais de trezentos negros, e sob a liderança de uma
mulher, seus habitantes viveram ali por vários anos sem serem “ameaçados”
pelas forças legais. Embora as autoridades da época tivessem conhecimento
da sua existência, conforme notícia o Jornal da Província do Pará (PINTO,
2010, p. 58).

Podemos refletir que este núcleo deu origem a outros quilombos na região de
Cametá. Ao se sentirem ameaçados pelo regime de escravidão, os negros habitantes
dos quilombos, migravam de um lugar para o outro, evitando serem capturados.
O medo da reescravidão e as dificuldades enfrentadas para sobreviver
acabaram ocasionando a formação de quilombos, como é o caso de Bom
Fim, Tomásia, Laguinho, Boa Esperança, Porto Alegre, Matias, Itapocu, e
João Igarapé”. Na luta pela liberdade e sobrevivência os negros iam
construindo outros redutos – novos mini quilombos (PINTO, 2004, p. 35).

Os negros quilombolas viviam com medo permanente, sempre prontos para
fugir. Este era o cenário da época, de acordo com Pinto (2004, p. 34): “[...] os
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quilombolas, quando ameaçados tanto pela escravidão quanto pela sobrevivência,
adentravam matas, rios e igarapés e, no interior da floresta, reproduziam novos
mocambos, como ocorreu com a povoação do Mola”.
Nesse sentido, podemos constatar que a comunidade de Porto Alegre surgiu a
partir do quilombo do Mola. As reconstituições das histórias de vidas dos velhos que
vivem na comunidade de Porto Alegre demonstraram a importância que a memória
herdada tem na transmissão das informações sobre formação das comunidades.
Assim em outros municípios da região também formaram-se comunidades
remanescentes de quilombos, como vemos a seguir na fala de Gomes (2006, p. 284):
Juntamente com Mocajuba, áreas de Cametá, Baião e Oeiras – na outra
margem do rio Tocantins – eram as regiões que mais preocupavam as
autoridades quanto ao movimento de fugitivos e o estabelecimento de
mocambos, também desde o século XVIII. Em 1780, soldados e auxiliares
deslocar-se-iam para prender fugitivos em Cametá. Antes, em abril em 1774,
aconteceu uma fuga coletiva, quando “sucedera fazerem os pretos de Antônio
de Medeiros um levante derrubando a casa do sítio de seu senhor donde lhe
roubaram quarenta e tantos paneiros, e vários trastes e armas de fogo”.
Embarcariam em “botes” e “iam“ salvando [sic] com tiros todos os sítios que
passavam de liberados e irem pelo rio Tocantins para as minas”. Em 1795,
apareceram rumores de insurreição de escravos em Cametá.

Segundo Salles (1971), na Província do Grão-Pará, a fuga de negros escravos
tornou-se rotineira sendo mais efetiva com a propaganda da Independência, que
acabou motivando os negros na busca pela liberdade; ao fugir, tomavam rumos
diferentes. “O município de Cametá com 25.178 de “pardos” e “pretos” constituiria a
maior população negra em termos relativos e absolutos do estado do Pará” (SALLES,
1971, p. 109-110).
Portanto, percebemos que história dessa comunidade percorre os caminhos da
memória de seus velhos moradores que através de suas falas descrevem a história a
partir de suas vivências, e assim nos permitiram reconstituir uma parte da história.
3.3 PRÁTICAS CULTURAIS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PORTO ALEGRE
Destacaremos aqui algumas práticas presentes na comunidade que surgiram
nas narrativas colhidas. Tais práticas trazem recorrentemente informações relativas a
manifestações religiosas: a devoção a Nossa Senhora da Conceição é algo muito forte
e presente entre os velhos e os demais moradores. A festa religiosa é uma prática
cultural que acontece no mês de dezembro. Seus rituais se repetem durante nove
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noites consecutivas, e giram em torno de simbolismos que passam de geração em
geração. Existe a alvorada, a missa e rezas, o mastro, as ladainhas, as procissões
por localidades próximas e a festa dançante com bingo e leilão de donativos.
Imagem 28 – Imagem de Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo pessoal do sr. Lael Soares (ano 2018).

Essa festa, sem dúvida, movimenta a economia e o comércio local, pois atrai
pessoas de diversas localidades próximas. As famílias se preparam o ano todo para
participar dessa grandiosa festa: fazem roça, vendas, tudo para angariar fundos para
assim poder participar do festejo.
Nas falas de dona Elízia Alexandrina, relatadas a seguir, conhecemos como
começou a devoção a Nossa Senhora da Conceição, em entrevista concedida no dia
23/11/2017.
Lembro que meu pai contava que ele trouxe essa santa com ele dos lados de Curralinho,
quando chegaram aqui já tinha uma família morando, mas foi ele que trouxe pra cá. Essa
Santa Nossa Senhora da Conceição é desde desse tempo. Lembro que meu pai contava
que aqui bem na cabeça desse rio morava um senhor, que já tinha vindo das bandas do
Mola, tinha uma casa, lá também eles rezavam, se juntavam e mais pra e lá era o roçado.
Eles fizeram o lugar da Santa do outro lado do rio, onde moravam, aí um dia no inverso
deu uma chuva e o rio encheu foi tudo pro fundo. Tiveram que saí da casa e santinha foi
levada; só acharam dias depois do outro lado do rio, onde hoje é a comunidade. Aí levaram
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ela de volta pro lugar dela, mas uns dias depois ela sumiu, quando foram ver ela tava do
outro lado do rio. Assim o pessoal mudou de lugar, e construíram a capela e as casas, o
povo tem muita fé nela (Elízia Alexandrina, 100 anos).

A fala de dona Elízia nos mostra a formação da comunidade no local onde está
até hoje e também a devoção à Santa. Percebemos como a história da localidade é
permeada de imaginários que não nos cabe questionar; é fato que a troca da
comunidade do outro lado do rio não foi por acaso, tem a questão da localização
geográfica. Ressaltamos aqui que a comunidade exerce uma espécie de
encantamento sobre aqueles que para lá vão, seja por sua exuberante natureza, seja
pelas histórias que os mais velhos contam.
Imagem 29 – Fachada da capela da Comunidade N. Sr.ª da Conceição

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, novembro, 2014.

Sem dúvida, a festa da Santa é uma manifestação cultural religiosa de grande
importância para os sujeitos do lugar: retrata sua identidade social, é um momento de
fé, devoção, mas também de diversão. Os moradores ficam na expectativa para o dia
da festa, buscam usar a melhor roupa, decoram o barracão, a igreja, e recebem de
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forma hospitaleira os promesseiros que vêm das proximidades para participar da
festividade.
Imagem 30 – Parte interna da capela da comunidade

Fonte: Acervo pessoal do sr. Lael Soares (ano 2018).
Imagem 31 – Devoto de Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo pessoal do sr. Lael Soares (ano 2018).
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Durante os dias de novenário, percebemos que a ludicidade também se faz
presente na dança, na música e algumas atividades que são realizadas, como o jogo
de futebol e apostas que fazem nas camisas dos times: é colocado um mastro com
um fio para ser puxado onde se coloca uma camisa de time; assim as pessoas
apostam no seu time e vão trocando as camisas.
O samba de cacete é a dança tradicional da comunidade que também é
dançado pelos mais velhos em uma das noites da festa; consiste em uma roda onde
mulheres com saias compridas coloridas dançam marcadas pelo ritmo de um tambor
tocado pelos homens. Segundo Pinto (2013, p. 274),
As festas dos santos padroeiros dos povoados negros rurais da região do
Tocantins, no norte da Amazônia, eram verdadeiros momentos apoteóticos.
Nessas ocasiões havia mastros enfeitados com flores, ervas cheirosas e
frutos que demarcavam o início da festança com os toques dos tambores
rústicos do samba de cacete, cujos ecos rasgavam mata adentro avisando
aos negros e convidando-os.

A partir dos relatos dos velhos, conhecemos como a devoção também se
relaciona com a cultura; os homens e mulheres cantadores ou rezadores tiveram
como principal prática realizar os rituais sagrados em homenagem a Nossa Senhora
da Conceição, celebrados até hoje. Destacamos que antigamente existia um grupo
denominado “Irmandade dos Filhos de Nossa Senhora da Conceição”, que rezava as
ladainhas durante a festa. Hoje, os moradores tentam preservar essa cultura e as
características dos cultos celebrados por seus antepassados.
As lembranças das festas, nos povoados negros rurais da região do
Tocantins, emergem nos seus inúmeros detalhes. As festas nesses povoados
sempre surgiram em torno de pequenas irmandades de homens e mulheres,
principalmente de cor negra, que se reuniam para cultuarem santos, como
Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição, São Benedito,
Santa Maria, Menino Jesus, Nossa Senhora de Nazaré, São Raimundo e
Trindade dos Inocentes. Na visão de Del Priore, desde o Brasil-Colônia, “as
irmandades e confrarias destacavam o papel das comunidades na
participação e organização das festas religiosas e de suas procissões” (DEL
PRIORE, 1994, p. 24).

Nas falas dos (as) velhos (as), percebe-se a necessidade que eles sentem em
preservar a tradição cultural em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, como
conta dona Elízia Alexandrina Soares, em entrevista concedida no dia 23/11/2018:
As reza e alvorada eu já passei pro Lael meu neto, por que quando eu morrer, eles
continuam a reza para Nossa Senhora da Conceição, tem o grupo da alvorada, grupo da
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missa, grupo do mastro e grupo da procissão, todo mundo participa, fica animado, o
pessoal gosta de participar da organização da festa (Elízia Alexandrina, 100 anos).

Na fala de seu José Soares, há o relato de sua vivência na festa:
Comecei a tocar saxofone desde garoto. Lembro que sai tocando pelas vilas aqui perto e
tocava também na festa da Santa, na procissão, a gente tocava todos os anos, era uma
festa bem animada dava muita gente. Hoje eles já trazem bandas para tocar aqui, antes
era só com instrumentos mesmo (José Soares, 92 anos).

Nos dias que antecedem a festa, percebemos como os moradores se
organizam na limpeza dos espaços arborizados, que ficam em volta da igreja: limpam
a igreja e o barracão. Há um envolvimento de todos os moradores nessas atividades,
é um momento de interação e fé.
Relacionado a atividades laborais realizadas na comunidade, percebemos
outra manifestação cultural, que é ajuda dada no trabalho, na plantação e colheita do
roçado: as famílias se reúnem para ajudar outra família a plantar e limpar a roça, e a
família que foi ajudada por sua vez deverá agradecer, devolvendo o favor da mesma
forma. A esse movimento de ajuda e partilha do trabalho, eles dão o nome de
“cunvidado”; essa atividade é marcada por uma organização realizada anteriormente,
em que o dono da roça deverá dar a comida e algo para beber no fim do trabalho,
geralmente uma bebida alcoólica. Assim eles vão se ajudando, e além do trabalho
também compartilham momentos de descontração e amizade. Alguns dos sujeitos
pesquisados, principalmente homens, participam dessa manifestação cultural, pois
ainda trabalham na roça.
A manifestação do “cunvidado” é rotina nas comunidades rurais, onde o
trabalho na roça muitas vezes é o único meio de sobrevivência. Tem esse nome
porque a ação é a de convidar os amigos e vizinhos para ajudar no trabalho.
Percebemos nas narrativas que ajudar os parentes e vizinhos da comunidade é como
que uma obrigação; isso mostra alguns valores que os mais velhos insistem em
manter vivos, como a ajuda, a solidariedade, companheirismo. Assim, percebemos
que essa atividade também traz em sua essência saberes fundamentais para as
gerações futuras.
Com o transcorrer dos anos, as festas dos santos padroeiros, assim como os
tradicionais “convidados”, que demarcavam formas de trabalho coletivo,
foram se transformando conforme a vida dos habitantes desses povoados.
“As coisas vão se ajeitando conforme a realidade, o momento presente”, a
condição e disponibilidade de cada pessoa. Em muitos povoados
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remanescentes de quilombolas da região ainda se preserva a execução de
tarefas cotidianas do trabalho coletivo em forma de convidado (PINTO, 2013
apud TAMBORES E BATUQUES, 2013, p. 34).

Outra manifestação que percebemos na comunidade foi o jogo da capoeira,
que é realizada por jovens e crianças em diversas situações na comunidade. Essa
manifestação ocorre também na festa da Santa, na festa junina da escola, na
comemoração no dia das crianças e em outros momentos de reuniões. Percebemos
uma grande interação dos sujeitos nessa manifestação, principalmente dos mais
jovens.
Imagem 32 – Capoeira

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, novembro 2014.

Essas manifestações culturais fazem parte da rotina da comunidade e dos
sujeitos que ali vivem; são permeadas de simbolismos, imaginários e saberes, que
são passados aos mais jovens como uma forma de manutenção da identidade social.
Evidenciar essas manifestações foi necessário para compreendermos a comunidade
no seu todo e assim buscar conhecer as brincadeiras infantis.
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SEÇÃO IV – A ESTADIA: POR ENTRE INFÂNCIAS E MEMÓRIAS
“Me lembro da dança do samba, das brincadeiras que nós
brincava com as outras moçada [...].”
Dona Elízia Alexandrina (100 anos)
Imagem 33 – Produção dos velhos na oficina

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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4.1 INFÂNCIA E MEMÓRIAS INFANTIS DOS VELHOS QUILOMBOLAS
Para tratarmos da infância dos velhos quilombolas de Porto Alegre em CametáPA, buscamos fazer uma análise sobre a história da infância. Para entendermos as
várias concepções existentes hoje, foi necessário recordar um pouco da história da
humanidade para buscar perceber como os sujeitos infantis eram vistos pela
sociedade em diferentes épocas. Ao analisarmos a concepção de infância que
prevalece atualmente, percebemos que essa é uma construção recente.
Trazemos reflexões sobre a infância, tendo como base a sociologia da infância.
Os trabalhos sociológicos sobre a infância surgiram com as publicações de autores
como Willian Corsaro, Alan Prout e Jens Qvortrup.
O conceito de infância na sociologia da infância se utiliza da contribuição de
várias ciências. Hoje, usa-se o termo infâncias, no plural, pois os fatores como a classe
social, o gênero, a etnia, a religião, também devem ser considerados. Sarmento
propõe-se a constituir a infância como objeto sociológico, resgatando-a das
perspectivas biologistas [...] que tendem a interpretar as crianças como
indivíduos que se desenvolvem independentemente da construção social das
suas condições de existência e das representações e imagens historicamente
construídas sobre e para eles (SARMENTO, 2007, p. 36).

Quando se fala no campo da sociologia da infância, este está intimamente
relacionado com o sujeito criança. Ao abordar esse assunto, de imediato nos vem à
mente o ser criança, contudo, neste trabalho situamos o campo da infância com a
finalidade de compreender que fase é essa, que nuances permeiam esse contexto,
para situarmos as vivências infantis dos velhos. Segundo Sarmento (2007, p. 583), “A
infância é um grupo social, do tipo geracional, permanente. Este grupo geracional é
constituído por crianças e sofre a renovação contínua inerente ao nascimento e ao
crescimento dos seres humanos”.
Para retratar a infância quilombola, buscamos deixar claro que os velhos neste
estudo são entendidos como sujeitos e não como mero objetos. A respeito disso,
Corsaro nos traz reflexões sobre o processo de pesquisa com sujeitos infantis e
afirma: “o processo de pesquisa reflete uma preocupação direta em capturar as vozes
infantis, suas perspectivas, seus interesses” (CORSARO, 2011, p. 57).
Os estudos já realizados sobre a infância mostraram que o conceito que
conhecemos só foi construído após o reconhecimento da criança enquanto sujeito
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dotado de direitos, entre eles o direito a infância. É válido afirmar que durante muito
tempo as crianças nem sempre tiveram seus direitos considerados e ainda hoje a
desvalorização desses direitos em muitas situações ainda prevalece em nossa
sociedade.
Uma nova perspectiva de investigação com crianças surge a partir dos estudos
de Ariès (1981), que passa a considerar não apenas os aspectos psicológicos desse
sujeito, mas principalmente seus aspectos histórico e cultural. Essa mudança na
perspectiva de compreender a infância ocorreu principalmente pelas transformações
ocorridas na organização da sociedade e nas relações de trabalho. Esse autor
destaca que nos séculos passados, “[...] a ideia de infância estava ligada à ideia de
dependência [...]” (ARIÈS,1981, p. 38).
Essa dependência estava ligada diretamente ao mundo adulto. Assim a
perspectiva sociológica trouxe um outro olhar sobre os sujeitos infantis, os processos
de apropriação, reinvenção realizados pelas crianças passaram a ser considerados.
Partindo dessa visão, a sociologia da infância trouxe a reflexão sobre a singularidade
infantil possibilitando um estudo mais aprofundado sobre a interação e socialização
das crianças das diferentes classes sociais.
Buscamos conhecer as brincadeiras presentes na memória de velhos, que se
constituem também como sujeitos infantis. Essa busca se deu a partir dos aspectos
histórico e social, para compreendermos a historiografia da infância dos sujeitos
velhos quilombolas na Amazônia, assim, voltamos aos clássicos da história da
infância para compreender a importância da infância na sociedade.
A utilização da palavra infância para se referir a determinada fase da vida será
recorrente a partir do advento da modernidade, com a Revolução Francesa e com a
industrialização. Assim, pode-se dizer que as mudanças nas representações da
criança estão ligadas a mudanças na família. A estrutura, o conceito, as formas de
relação familiar mudaram ao longo do tempo e isso acabou por interferir nas
representações. Podemos pensar que as concepções de infância foram construídas
seguindo os moldes de cada período histórico. A cultura também é outro fator
determinante para a construção do conceito de infância.
A infância presente neste trabalho é aquela que permanece viva na memória
dos velhos quilombolas de Porto Alegre. Situar a memória infantil desses sujeitos
perpassa pela compreensão do conceito de infância que temos hoje. Os velhos a partir
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de suas infâncias nos retrataram momentos que corroboram com toda essa
necessidade do reconhecimento da criança enquanto sujeito que foi trazido pelo
movimento da sociologia da infância, que surgiu após muitos debates e lutas. Trazer
a voz dos velhos sobre suas infâncias foi fundamental, pois estes se constituem como
sujeitos-intérpretes das suas vivências. A seguir trazemos a fala de dona Xica:
Quando eu era criança a lembrança que eu tenho primeiramente era o respeito pelas
pessoas: crianças, adultos. Quando chegava alguém pra conversar com meu pais, com a
minha mãe, a gente não ficava próximo, saía, ia pra outro lugar, mas não ficava perto.
Outra coisa: quando a gente saía para ir pro ajuntamento, a gente só ia pra dormir; se
fosse numa festa, meu pai com a minha mãe levava nós, chegava lá amarrava a rede, a
gente só ia pra dormir, a gente não ia se misturar. Era criança, não podia se misturar (Dona
Xica, 65 anos).

Nessa fala percebemos como a criança era tratada, como sujeitos sem voz e
vez, pois não poderiam se manifestar em determinadas situações. As crianças que os
velhos quilombolas foram um dia trazem características de crianças marcadas por
uma infância pobre, que estavam constantemente expostas ao trabalho, cercada de
ocasiões que o colocavam de certa forma em situação de vulnerabilidade, assim, suas
necessidades enquanto crianças algumas vezes foram deixadas de lado.
A sociologia da infância trouxe o reconhecimento dos direitos da infância e da
condição da criança possuidora de direitos. Desse modo, pode-se pensar que ao
longo da história o conceito de infância mudou; este foi sendo construído no social e
a principal mudança ocorrida foi pensar a infância como uma categoria social. Desse
modo, os velhos quilombolas de Porto Alegre são protagonistas de suas histórias e
vivências infantis. Isso de certa forma vem corroborar com a perspectiva da sociologia
da infância, que aponta outro olhar sobre os estudos da infância. Como podemos
perceber fala a seguir:
Lembro da minha mocidade por onde eu andei, teve uma infância pobre mas não me
arrependo da minha infância. Tava com meu pai, com a minha mãe, passava muita
necessidade mas a gente tinha respeito, mas lembro que eu fazia as coisa, brincava,
dançava o samba, acordava cedo tinha aquela influência pra trabalhar (Elízia Alexandrina,
100 anos).

Vemos na fala acima que apesar de ter seus direitos enquanto criança limitado,
a intérprete relatou que fazia atividades que lhe proporcionavam momentos de lazer
e alegria. Isso mostra que as crianças mesmo sendo oprimidas em certos momentos
no seu direito de viver a infância, conseguiam usar de meios para vivenciá-la. Desse
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modo, estas se constituíam como atores sociais nas relações, tornando-se também
produtores de cultura.
Nas falas dos velhos quilombolas de Porto Alegre, destacamos que esses
sujeitos, quando crianças, tiveram suas infâncias permeadas por diversas limitações,
mas ao mesmo tempo conseguiam se contrapor a isso, pois vivenciaram essa fase ao
ar livre tendo contato com a natureza, isso sem dúvida lhes permitiu ter uma infância
feliz, apesar das adversidades.
Os sujeitos infantis demoraram a ocupar o papel nas pesquisas nas Ciências
Humanas e Sociais, assim, as relações entre sociedade e a infância só foram
consideradas quando se compreendeu a criança como sujeito histórico, tendo assim
suas falas registradas.
As pesquisas de Ariès (1981) situam as mudanças do conceito de infância do
período medieval para a formação social burguesa. A partir dos estudos desse autor,
a infância passou a ser vista como uma construção social. Assim, a fundamentação
da sociologia da infância baseia-se na ideia de que a infância é uma construção social,
as crianças eram vistas como seres em formação, incompletos.
A história da infância está ligada as relações existentes na sociedade, assim,
os sujeitos infantis durante muito tempo tiveram suas histórias marcadas pelas normas
impostas por essa sociedade. De certo, a história da criança e da infância foi por muito
tempo renegada, somente com o desenvolvimento da sociedade, somente a partir da
busca pela razão e pelo conhecimento, foi que surgiu a reflexão sobre o papel e a
preocupação em entender esse sujeito infantil. A partir dos estudos de Ariès (1981),
buscou-se compreender quem eram esses pequenos seres. Assim, esse autor
destaca que houve, “[...] uma descoberta da alma infantil [...] importância dada a
personalidade da criança se ligava a uma cristianização mais profunda dos costumes”
(ARIÈS, 1981, p. 61).
Ao dialogarmos com a sociologia da infância, trazemos a problematização de
que a criança também produz cultura, a partir de suas histórias de vida, assim, elas
passam a ser consideradas como um ser social. Esta noção de social na sociologia
da infância passou a perceber as crianças como atores capazes de criar e modificar
culturas, mesmo estando no mundo adulto. As crianças passaram a interagir no
mundo adulto porque compartilhavam cultura.
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Assim passou-se a falar das crianças como atores sociais, isso só foi possível
a partir de debate que começou a surgir no campo da sociologia da infância. Corsaro
(2011, p. 18) coloca que “a perspectiva sociológica deve considerar não só as
adaptações e internalizações dos processos de socialização, mas também os
processos de apropriação, reinvenção e reprodução realizados pelas crianças”.
Segundo Ariès (1981), a vida era relativamente igual para todas as idades, não
havia estágios demarcados, nem uma concepção sobre infância enquanto fase de
desenvolvimento diferente da adulta. Assim pode-se pensar que não existia uma
consciência social sobre infância, ou ainda, esta não possuía lugar de categoria
diferenciada do gênero humano, já que a partir dos primeiros atos de independência
do sujeito este já era integrado ao mundo dos adultos.
O conceito de infância modifica-se de acordo com a sociedade e com a cultura,
os sujeitos infantis passaram a ser atores-sociais e a protagonizar suas histórias.
Podemos pensar assim que existem múltiplas infâncias, que depende da sociedade e
do contexto cultural em que estão inseridas. Portanto, a contribuição da sociologia da
infância para os estudos da infância foi fundamental, pois esta agora passa a ser
reconhecida como uma construção social, o que modificou a visão europeia de
conceber a criança como um adulto em miniatura.
4.2 MEMÓRIA HISTÓRICA E MEMÓRIA DE VELHOS
Procuramos assinalar conceitos relativos à memória que consideramos
fundamentais para o trabalho com a memória dos velhos quilombolas de Porto Alegre.
Muitos são os estudos sobre o conceito de memória, em cada época esse conceito
vem se modificando de acordo com a sua importância na sociedade.
Falando de forma genérica, a memória pode ser entendida como a capacidade
humana de guardar fatos do passado e transmiti-los às novas gerações. Há a memória
individual, que é aquela em que um indivíduo faz referência as suas próprias
experiências; há a memória coletiva, que é formada pelos fatos importantes que
acabam algumas vezes sendo guardados como memória oficial de uma sociedade.
Na Grécia antiga, a memória era vista como algo sobrenatural, era uma espécie
de dom. A deusa Mnemosyne, considerada a mãe das Musas, protegia a história e as
artes. Os gregos tentavam preservar as lembranças, para isso criaram técnicas, visto
que a sua sociedade ainda não possuía escrita.
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Desde a Antiguidade, a memória vem sendo percebida como algo divino.
Vernan (1983) trata da divinização da memória e da elaboração de reminiscêncialembrança. Segundo ele, a memória tem uma função que atinge categorias como o
tempo e o eu, essa memória foi marcada por uma civilização puramente oral.
Vernan (1983, p. 71) afirma ainda que “os documentos que servem de base ao
nosso estudo de divinização da memória e da elaboração de uma vasta mitologia da
reminiscência na Grécia arcaica [...] concernem diretamente a história e memória”.
Não dispomos de outros documentos a não ser de narrativas míticas. Mas
através das indicações que nos oferecem sobre a Mnemosyne, das
atividades que ela patrocina, dos seus atributos e poderes, esperamos atingir,
alguns traços da memória arcaica e reconhecer certos aspectos de seus
funcionamentos” (VERNAN, 1983, p. 73).

Para esse autor, pode-se dizer que a evocação do passado faz reviver o que
não existe e nos dá uma ilusão de existência. “O “passado” é parte integrante do
cosmo; explorá-lo é descobrir o que dissimula nas profundezas do ser. A história que
canta Mnemosyne é deciframento do invisível, uma geografia do sobrenatural”
(VERNAN, 1983, p. 77-78).
O referido autor não se posiciona perante o mito com um olhar cristão. Para
ele, cristianizar o politeísmo grego significa desqualificá-lo. Ele, embora compare em
alguns momentos as duas formas religiosas e seus mitos, não faz como um etnólogo
que superestima uma cultura em detrimento da outra.
Assim, para ele, a função da memória seria a de não reconstruir o tempo, mas
também não o anula. Diz que, ao fazer cair a barreira que separa o presente do
passado, há uma ponte entre o mundo dos vivos e do além. “A Mnemosyne seria
aquela que faz recordar, a rememoração do passado tem como contrapartida
necessária o ‘esquecimento’ do tempo presente” (VERNAN, 1983, p. 78).
Ao estudarmos esse autor, percebemos que enfatizou em sua obra o mito como
um relato, que contém pensamentos, formas linguísticas, imaginações etc., que
constituem a herança comum dos gregos na época pré-clássica. Vernan, em suas
pesquisas, exalta os mitos por considerá-los a inspiração na construção do aparato
religioso, como as estátuas. Assim, afirma que a memória só pertence à faculdade de
pensar por acidente, e à faculdade sensível que ela se liga, o que explica que além
do homem uma multidão de outros animais possui memória.
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A memória aparece agora incluída no tempo, mas em um tempo que
permanece, ainda para Aristóteles, rebelde à inteligibilidade. Função do
Tempo, a memória não pode também assegurar no que diz respeito ao
passado. Um verdadeiro conhecimento; não é tanto a fonte de um saber
autêntico quanto a marca da nossa imperfeição: reflete as insuficiências da
condição mortal a nossa incapacidade em ser inteligência pura” (VERNAN,
1983, p. 95-96).

Escrever sobre a memória é algo que nos levou a pensar sobre as nossas
próprias memórias de vida. Ao buscar conhecer as memórias dos velhos quilombolas,
tivemos acesso a suas lembranças e fez-se necessário uma articulação entre a
história, a cultura local e a oralidade. O recurso da oralidade, além de possibilitar voz
aos velhos quilombolas, permitiu conhecermos suas histórias. É válido ressaltar que
estas em muitos momentos divergem da “história oficial”, pois não estão registradas
e assim precisam ser captadas por meio da história oral.
Na civilização grega, a cultura era transmitida através das narrativas míticas,
como forma de manter as memórias arcaicas da sociedade da época. Isso era feito
através das narrativas orais que eram contadas pelos poetas, que tinham uma
experiência, conheciam o passado, porque tinham o poder de estar nele. “O passado
revelado desse modo, é muito mais que o antecedente do presente: é a sua fonte.
Ritmando este passado não há uma cronologia, mas genealogias. O tempo está como
que incluído nas relações de filiação” (VERNAN, 1983, p. 76-77).
Nessa sociedade, o poeta tinha um papel fundamental, visto que ele era o
sujeito que lembrava, sua função era resgatar aquilo que estava esquecido, este
mantinha a memória viva do grupo a que pertencia. Podemos pensar que nas
comunidades rurais negras, os velhos também se constituem como uma espécie de
poetas, pois também têm a função de rememorar o passado.
O poeta tem uma experiência imediata destas épocas passadas. Ele
reconhece o passado porque tem o poder de estar presente no passado. A
memória transporta o poeta ao coração dos acontecimentos antigos, em seu
tempo. A organização temporal da sua narrativa não faz senão reproduzir a
série dos acontecimentos, aos quais ele assiste de certo modo, na mesma
ordem em que se se sucedem a partir da sua origem (VERNAN, 1983, p. 74).

Vernan refere-se a Mnemosyne – Memória – como uma divindade com uma
função psicológica, esta preside a função poética, e o poeta possuído por essa musa
é o intérprete da Mnemosyne. Segundo o autor, a memória aparece como uma fonte
da imortalidade.
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Memória, rememoração, traço das civilizações de tradições puramente orais;
mãe das Musas, as quais inspiram/revelam (trazer a luz/tirar da escuridão) “a
verdade” aos Aedos (cegos, poetas, intérpretes) e as realidades que
escapam ao olhar humano; estes, por sua vez, cantam e rememoram os
grandes feitos dos grandes homens, heróis. Expressa os mitos, as condutas
humanas a serem seguidas por determinada sociedade (identidade coletiva).
“Ele [o poeta] conhece o passado porque tem o poder de estar presente no
passado” Não é um homem comum (VERNAN, 1983, p. 109).

Os relatos emergidos com a tradição oral, fundadas em costumes, fornecem,
subsídios para se compreender a sociedade atual. Sem dúvida, a memória é
importantíssima para a constituição da história e da identidade de um povo.
Nesse sentido, as narrativas orais aparecem nesta pesquisa como uma parte
fundamental para construirmos a teia de significados sobre a memória e a brincadeiras
de infância dos velhos quilombolas da comunidade de Porto Alegre no município de
Cametá-PA.
Sabemos que os aspectos tradicionais de um povo são permeados por cultura,
crenças e imaginários, que são transmitidos através da oralidade, favorecendo assim
a manutenção das tradições. As lembranças dos velhos moradores da comunidade
de Porto Alegre se constituem como um emaranhado de experiências, saberes e
vivências. Estas se alimentam das reminiscências oferecidas pelo grupo, assim se
constitui aquilo que Halbwachs chama de “comunidade afetiva”.
Como forma de reconstruir essa “memória”, Halbwachs (2003) fez a distinção
entre “memória histórica” e “memória coletiva”. Entende-se a primeira como
reconstrutora dos elementos presentes na vida social e projetada sobre o passado
reinventado e a segunda recompõem como que magicamente o passado.
A memória coletiva contribui para um sentimento de pertença a um determinado
grupo, em que muitos indivíduos possuem um passado em comum, e assim
compartilham lembranças. Ao propor uma distinção entre memória coletiva e histórica,
Halbwachs (2003, p. 100) lembra que “a história procura reunir os fatos que ocuparam
lugar na memória dos homens”.
Algumas pesquisas realizadas nas áreas das ciências sociais estão
relacionadas à memória individual e à coletiva. Halbwachs (2003), por meio de suas
pesquisas, nos fornece subsídios para a compreender os quadros sociais que
compõem a memória e acaba por se contrapor as ideias de Bergson (2006), que
entende a memória como um meio apenas para acumular elementos do passado e
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reproduzi-lo fielmente a partir de situações que despertem essas lembranças que
acabam se constituindo como memórias individuais.
Para Halbwachs (2003), as reminiscências estão sempre vinculadas a um
grupo. O autor afirma que o sujeito possui lembranças, e estas estão continuamente
interagindo com o meio do qual este individuo faz parte, seja ela a sociedade seja
instituições.
O autor ainda traz a reflexão de que é no contexto das relações que
construímos com os outros as nossas lembranças, a memória coletiva se constrói a
partir dos diferentes grupos com quais nos relacionamos. A reminiscência, desse
modo, neste trabalho, é compreendida então como um meio para entendermos o
passado, que, revelado, é muito mais que o antecedente do presente.
Ao pesquisarmos os velhos dessa comunidade, percebemos o quanto suas
memórias se entrelaçam com as memórias de outros, com as memórias da formação
da comunidade. O lugar tem significância para eles. Podemos, então, pensar que a
memória também tem uma relação com os espaços, que servem de referência para
sua constituição. Assim, ao evocarmos histórias que nos remetem a um determinado
contexto e momento, no qual outros também compartilharam desta, surge a memória
coletiva.
As lembranças não ocorrem de forma isolada e fechada, a memória individual
relaciona-se efetivamente com a memória coletiva. Segundo Halbwachs (2003, p. 72),
“para evocar o próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer a lembranças de
outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, determinados
pela sociedade”.
A memória também é permeada por questões como o afeto, carinho, censura,
entre outros. A linguagem é um elemento importante, esta faz com que a memória
tenha um caráter social; as relações entre os sujeitos ocorrem por meio da linguagem,
rememorar e narrar, são atos que estão ligados. A linguagem pode se constituir como
um instrumento socializador de lembranças, pois pode trazer para o momento
presente as reminiscências do passado.
Nesse sentido, as histórias, ouvidas dos velhos quilombolas da comunidade de
Porto Alegre, não são entendidas aqui como simples invenções, uma vez que mesmo
se configurando como histórias pessoais, estas são influenciadas pela voz daquele
que conta. O exercício de contar e recontar histórias sustenta-se na ciência do sujeito
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sobre si mesmo e sobre os outros e com os quais interage em comunidade.
Rememorar narrativas e visões de mundo próprias transcende a memória individual,
transforma-se em memória coletiva.
Podemos refletir que a memória coletiva se constrói; uma memória passa a ser
coletiva quando esta começa a fazer sentido para um grupo, pode-se pensar que
guardamos em nossa memória o que nos foi significativo. Mesmo que não tenhamos
vivido um mesmo episódio do qual apenas um ou alguns participaram, ele pode se
tornar parte de nossas vidas, a partir das falas de outros. A respeito disso, Bosi (1987,
p. 27) afirma que “A memória das pessoas também dependeria desse longo e amplo
processo, pelo qual sempre ‘fica’ o que significa [...]”. Assim, as imagens que “ficam”
depois das situações vividas formam a nossa memória.
Halbwachs (2003) ressalta que, mesmo sob as bases de uma comunidade, são
os indivíduos que se lembram e essa memória individual representará um entre muitos
pontos de vista possíveis acerca da memória coletiva. Assim, quando colhemos a
falas dos velhos, percebemos que alguns se referiam a outros sujeitos como forma de
validar aquilo que ele estava narrando.
Essa memória coletiva então mantém aquilo que foi vivido. Segundo ele, “só a
memória coletiva seria capaz de promover verdadeiramente essa continuidade, por
não reter do passado senão o que ainda está́ vivo ou é incapaz de viver na consciência
do grupo que o mantém” (HALBWACHS, 2003, p. 102).
A memória individual se caracteriza pela maneira como selecionamos as
lembranças vividas, constitui-se como um pedaço nosso singular na memória coletiva.
É em meio a todo o contexto do coletivo, que através da subjetividade, da
individualidade construímos memórias e experiências a partir das vivências.
Achamos relevante pontuar algumas características da memória individual e
coletiva e a sua ligação com a memória histórica. Durante muito tempo, os estudos da
História privilegiaram a história dos grupos dominantes. Assim explica diz Pollak
(1989, p. 14):
[...] essas constatações se aplicam a toda forma de memória, individual e
coletiva, familiar, nacional e de pequenos grupos. O problema que se coloca
a longo prazo para as memórias clandestinas e inaudíveis é o de sua
transmissão intacta até o dia em que elas possam aproveitar uma ocasião
para invadir o espaço público e passar do "não-dito", à contestação e à
reivindicação; o problema de toda memória oficial é o de sua credibilidade,
de sua aceitação e também de sua organização. Para que se insira nos
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discursos políticos um fundo comum de referências que possam constituir
uma memória nacional, um intenso trabalho de organização é indispensável
para superar a simples "montagem" ideológica, por definição precária e frágil.

A partir do século XX, grupos de historiadores começaram a questionar a forma
existente de se fazer história; voltou-se então para a memória coletiva das mulheres,
negros, trabalhadores. A metodologia de história oral foi utilizada como forma valorizar
as histórias dos grupos que antes não eram considerados.
Com o surgimento da imprensa e a urbanização, houve uma mudança na
organização social. Isso também interferiu naquilo que se refere à memória individual
e coletiva, as sociedades passaram a desenvolver meios para guardar a memória em
textos e imagens.
Desse modo, esta pesquisa vem ao encontro daquilo que Pollak (1989) nos fala
sobre memórias clandestinas, que se constituem como aquelas que não são contadas
As histórias dos velhos quilombolas de Porto Alegre são essas memórias que
necessitam serem conhecidas e estudadas, pois nos trazem referenciais a partir das
vozes dos próprios sujeitos que são os narradores de suas histórias de vida. Os velhos
quilombolas, ao narrarem suas histórias sob seus pontos de vistas, se constituem
sujeitos e intérpretes.
Embora existam publicações sobre essas memórias e sobre a formação das
comunidades quilombolas na região de Cametá, fez-se necessário ouvir mais o que
os sujeitos tinham a nos dizer. Essa é uma das melhores formas de compreender a
cultura local, o cotidiano, a vivência comunitária, as relações societárias de poder, os
pensamentos e os discursos.
O uso de fontes orais possibilitou refletir sobre as narrativas e os silêncios que
são acessados através da memória e da gestualidade. A respeito desse silêncio,
Pollak (1989) escreveu sobre a memória dos grupos minoritários e dominados; para
esse autor, as reminiscências reprimidas se contrapõem a uma memória dita como
“oficial”. Ele trata também das questões que permeiam a memória como os
sentimentos, os sofrimentos, as reivindicações dos excluídos que jamais puderam ser
demonstradas publicamente. Para ele, o silêncio sobre o passado não é
esquecimento: é resistência que se opõem ao discurso oficial da sociedade.
Ele trata daquilo que chamou de “memórias subterrâneas”. Essas lembranças
são transmitidas nas relações familiares e sociais, consideradas como algo sobre o
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qual nada se poderia falar, assim não se encaixava com a imagem que uma sociedade
majoritária desejava impor.
Aplicada à memória coletiva, essa abordagem irá se interessar, portanto
pelos processos e atores que intervêm no trabalho de constituição e de
formalização das memórias. Ao privilegiar a análise dos excluídos, dos
marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância de
memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias
e dominadas, se opõem à "Memória oficial", no caso a memória nacional.
Num primeiro momento, essa abordagem faz da empatia com os grupos
dominados estudados uma regra metodológica e reabilita a periferia e a
marginalidade (POLLAK, 1989, p. 2).

Essas memórias tornam-se subterrâneas quando não se articulam com as
memórias dominantes, e só são acessadas por meio da história oral. Assim, podemos
refletir sobre as memórias dos velhos quilombolas, entendendo que também, em
alguns momentos, são esquecidas e silenciadas, portanto, fazer emergir as memórias
do brincar, que estão adormecidas, foi finalidade desta pesquisa.
As memórias dos velhos quilombolas de Porto Alegre giram em torno das suas
vivências na família, nas manifestações religiosas, nas festas, no lazer, no trabalho.
Ao ser indagada sobre suas memórias de infância, Dona Elízia nos relatou:
Me lembro da dança do samba, das brincadeiras que nós brincava com as outras moçada,
saltar na água. Da minha infância eu me lembro de tudo por onde eu andei, de noite
conversando, as festas que a gente ia, o preparo. Naquele tempo, não era igual agora, de
primeiro a gente trabalhava, tinha aquela influência nos pulava assim de madrugada pra
casa do forno. Que alegria pra fazer aquele serviço de madrugada, pra se arrumar pra ir
pra festa (Elízia Alexandrina, 100 anos).

Percebemos nas falas as memórias de uma infância relacionada ao trabalho
na roça, nas casas de farinha, no preparo da festa da Santa, na limpeza do terreiro.
Essas lembranças nos fazem traçar um panorama da infância quilombola ao longo
dos tempos: eles vivenciaram essa etapa cercados de responsabilidades, mas ao
mesmo tempo cercados também por elementos que a natureza lhes oferecia, o quais
constantemente eram transformados em brinquedos. Assim brincavam mesmo sem
perceber, pois a ludicidade era algo inerente ao sujeito criança que eram.
Bosi (1987) nos remete à função social do velho de rememorar, aconselhar,
como um elo entre o passado e o porvir. Ela reclama sobre o fato de como os velhos
são tratados na sociedade capitalista, pois sabe-se que esta usa apenas a sua força
servil, enquanto este ainda pode oferecer, e o ignora quando ocorre a diminuição de
sua capacidade física e mental. Essa autora também nos traz a reflexão de que as
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lembranças devem ser reconstituídas, ao refletir sobre a sociedade industrial da
cidade de São Paulo em meados do século XX.
A autora também trabalha com a ideia de memória individual sintonizada com
os grupos sociais: família, escola, igreja, os quais ajudam a delinear as lembranças
que formam o sujeito. Ecléa Bosi direciona seu trabalho para lembranças das pessoas
idosas, dado que elas já́ tiveram a experiência de percorrer toda uma sociedade, com
todas as suas características.
Nesse sentido, sobre as lembranças dos velhos quilombolas, depreende-se a
sua importância para o contexto social. A atividade de rememorar perpassa pela
função do sujeito que, no presente, relembra os fatos passados. Isso acontece porque
muitas vezes quando o sujeito envelhece ele deixa de “contribuir” para o presente
coletivo. Cabe a ele lembrar, tornando-se a memória viva do grupo a que pertence.
Assim Bosi nos fala que “Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado
[...]” (BOSI,1987, p. 29).
A referida autora afirma que a sociedade se utiliza da mão de obra do velho,
que se constituí também como o guardião da memória por excelência; este guarda a
memória da família, da comunidade, da cidade, contudo, este sujeito por não possuir
mais a capacidade física para suprir as exigências dessa sociedade, muitas vezes,
passa a ser considerado inútil.
Nas comunidades tradicionais, felizmente, ainda se percebe a importância do
papel do velho, porque ainda é visto como aquele que detém sabedoria e experiência,
que ajuda na manutenção dos saberes tradicionais. Na comunidade de Porto Alegre,
temos, sim, alguns guardiões da memória, como a dona Elízia Alexandrina (100 anos),
que é uma espécie de vó e mãe de todos, guarda na memória a história viva da
comunidade. A respeito das memórias de dona Elízia, podemos considerar o que Bosi,
fala: “A recordação é tão viva, tão presente, que se transforma no desejo de repetir o
gesto e ensinar a arte a quem o escuta [...]” (BOSI, 1987, p. 393).
Destacar a valorização da história e memória dos velhos é de fundamental
importância. Ao buscarmos fazer emergir a cultura local, possibilitou-nos a
reconstituição histórica das brincadeiras de infância que estão nas memórias dos
velhos quilombolas. A memória nesse sentido foi crucial porque nela se cruzam
passado, presente e futuro, tempo, dimensões materiais e simbólicas; nela constam
as lembranças, as relembranças, o coletivo e o individual.
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As memórias dos velhos quilombolas de Porto Alegre eram permeadas por
vários elementos. O relato a seguir nos mostra isso:
[...] a lembrança que eu tenho era o respeito pela pessoas criança adulto a gente que
respeitar aquela pessoa, e outra que a gente sai pro ajuntamento, a gente ia pra dormir,
se fosse numa festa, meu pai com a minha iam pra festa e levava nós, chegava lá
amarrava a rede e tirava sono era criança não podia se misturar e vinha de lá no outro dia
eles saíam pra ir trabalhar a gente ficava brincando e correndo(Dona Xica, 65 anos).

O relato da intérprete nos traz a ideia de uma infância pobre; ela fala sobre o
respeito a normas, destacando como era de fato o papel da criança naquela época:
alguém que era silenciado em seus anseios, mas, ao mesmo tempo, ela traz a
brincadeira como um momento de afastamento dessa realidade um tanto difícil.
Algumas narrativas vieram impregnadas de sentimento de tristeza, alegria,
imaginação, criatividade, pois ao nos contar como, de que forma, com quem,
vivenciaram sua infância, esses revisitavam suas memórias e acabavam por dividi-la
com esposa ou filhos que estavam ali presentes. Presenciar isso foi fantástico, pois a
memória que algumas vezes é vista como algo imaterial estava ali se materializando
diante dos nossos olhos. Percebemos também como de fato era importante que eles,
os narradores, dividissem as suas memórias, pois dessa forma estavam dando a nós
– os pesquisadores – e aos outros um pouco de si, de suas histórias de vida.
Compreendemos os velhos como sujeitos, de histórias e memórias. Essas
memórias ao serem trabalhadas no contexto cultural da comunidade perpassaram
pela construção de outros significados sobre o papel desses sujeitos nesta
comunidade. “O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise [...]” (GEERTZ, 1989,
p. 150).
Os velhos sujeitos desse estudo são aqueles que de uma forma ou de outra
trazem consigo os fios que tecem a teia da trama histórica de suas vidas e de suas
famílias; são aqueles que acabam em alguns momentos exercendo a função de ser o
guardião das memórias. “Há um momento em que o homem maduro deixa de ser um
membro ativo da sociedade, deixa de ser um propulsor da vida presente do seu grupo:
neste momento da velhice social resta-lhe, no entanto, uma função própria: a de
lembrar” (BOSI, 1987, p. 23).
Existe uma relação entre o grupo, a memória e o indivíduo; de certa forma,
somos o aquilo que lembramos, aquela coisa que se evidencia em nossa memória.
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Nesse sentido, as nossas recordações se relacionam também com a nossa identidade
e com a identidade do grupo, de tal modo, quando um indivíduo por algum motivo
perde a “memória”, ele acaba por perder sua referência pessoal, sua identificação com
o mundo que o cerca.
A relação memória-identidade se torna evidente, visto que são os significados
do passado se manifestando no presente. Os velhos quilombolas de Porto Alegre,
muitas vezes precisavam atribuir significados a coisas-objetos, que muitas vezes
serviam de suporte desses sujeitos, que o levaram para outro tempo, na qual ele se
reconhece como pessoa. Essa relação nos faz refletir sobre nossa condição humana,
pois a memória permite nos reconhecermos como somos. Ela traz a teia de nossas
vidas; olhar para nossas memórias, significa olhar para nossa própria história.
Desvendar o passado é necessário, visto que a identidade pessoal e grupal são
construídas a partir das imagens vindas desse passado. Portanto, podemos pensar
que somos formados durante nossa vida e em cada fase as memórias são
construídas, o sujeito no presente também tem em si aspectos de um ser do passado.
Desse modo, as memórias dos sujeitos velhos quilombolas se baseiam nos
laços que construíram com os outros sujeitos e com espaços da comunidade. Os
ambientes servem de referência para memória; ao ocorrer mudanças nesses lugares,
estas ocasionam alterações significativas na vida e na memória dos grupos. Assim,
“Não há lembranças que reaparecem sem que de alguma forma seja possível
relacioná-las a um grupo [...]” (HALBWACHS, 2003, p. 42).
A memória pode mudar segundo a maneira como estabelecemos as relações
nos diversos grupos. Algumas questões de nosso inconsciente também perpassam
por ela, as memórias dos indivíduos nutrem-se da memória histórica e daquelas
construída no coletivo. A memória histórica também passa pela questão das classes
sociais, pois decidir sobre o que deve ser lembrando ou esquecido perpassa pelos
mecanismos de controle de um grupo dominante sobre o outro. A respeito disso,
Pollak (1989) nos fala das memórias que são muitas vezes esquecidas no subterrâneo
de um imaginário social.
Portanto, reconhecemos que a memória vai além do mito, possui um aspecto
funcional, ela garante a transmissão de informações sobre o passado e colabora para
a preservação dessa tradição. Assim, os velhos quilombolas, ao serem estimulados,
nos presentearam com suas memórias, que floresceram e se materializam através de
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suas falas. Pinto (2010, p. 32) afirma que “algumas práticas, os saberes, as devoções,
as crenças, as orações, também os rituais simbólicos vão sendo repassadas
oralmente pelos mais velhos aos seus descendentes”.
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SEÇÃO V – A CONVIVÊNCIA: BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA DOS VELHOS
QUILOMBOLAS E OS SABERES DO BRINCAR
“Primeiramente as brincadeiras com as minhas colegas, a gente
brincava de roda, de boneca, de fazer casinha, de fazer comida,
brincava de convidado, naquele tempo faziam muito convidado,
tecia a folha do inajá também[...].”
Dona Herundina Soares (63 anos)
Imagem 34 – Produção dos velhos na oficina

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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5.1 RELAÇÃO ENTRE O BRINCAR, A BRINCADEIRA E A CULTURA
Nesta seção, relatamos as vivências que tivemos ao mergulharmos no universo
das memórias do brincar dos(as) velho(as) quilombolas de Porto Alegre, em CametáPA, trazemos as memórias do brincar a partir das suas “vozes”, apresentamos o
tempo e os espaços onde as brincadeiras ocorriam, modos de brincar e os sujeitos
que compartilharam essas brincadeiras.
Analisar as brincadeiras e os brinquedos de infância foi de fundamental
importância, para compreender também a organização social e a cultural da
comunidade. É por meio da ludicidade que se constroem referências para se viver em
sociedade. O ato de brincar perpassa a história da humanidade. Segundo Brougère
(2010, p. 82), “A brincadeira é, antes de tudo, uma confrontação com a cultura”. Sem
dúvida, a cultura local também aparece na escrita deste texto como algo que ajuda a
construir as teias das memórias do brincar. “A brincadeira é a entrada na cultura, numa
cultura particular, tal como ela existe num dado momento, mas com todo seu peso
histórico” (BROUGÈRE 2010, p. 82).
Para nos apropriarmos das brincadeiras, que são base imaterial da pesquisa,
realizamos um processo longo de aproximação, de sensibilização, de escuta, de
compartilhamento. Vários recursos foram utilizados, no sentido, de nos possibilitar
colher as narrativas sobre o brincar. Trazemos as vozes dos velhos e velhas que foram
colhidas, nas entrevistas, nas conversas informais, na visita domiciliar e na oficina
recreativa. Conhecer as memórias e as brincadeiras de infância dos velhos
quilombolas, trazer à tona essas memórias do brincar, exigiu ouvidos atentos. “A
brincadeira infantil em seu conteúdo imaginário e narrativo parece se enriquecer
grandemente com suportes variados e coerentes colocados à sua disposição [...]”
(BROUGÈRE, 2010, p. 82).
Os relatos orais, as histórias de vida, as lembranças de velhos e velhas,
serviram para reconstituir a memória sobre o brincar. É pela memória que “o passado
não só vem à tona das águas presentes, misturando com as percepções imediatas.”
(BOSI, 1987, p. 47).
Aqui trazemos as categorias temáticas que são: infância e memórias infantis;
brincadeiras e brinquedos; objetos, tempos e espaços do brincar; saberes do brincar.
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Nesse sentido, as considerações e análises foram em torno dessas quatro temáticas,
pois no decorrer da pesquisa elas se entrelaçaram.
Ao nos aprofundarmos nos estudos sobre os velhos da comunidade de Porto
Alegre a partir do campo da memória, construímos processos de interpretação e
ressignificação das brincadeiras, enquanto prática cultural, que se torna fundamental
para manutenção das tradições. Destacamos nesse contexto o papel dos velhos, os
guardiões da memória do brincar, e da memória social local.
As brincadeiras foram colhidas a partir das “vozes” desses sujeitos singulares
em história e memória. Buscamos descrever a essência do brincar, que permearam
as falas dos narradores. Trazemos aqui o conceito etimológico de brincar: é uma
palavra de origem latina, vem de vinculum14 que significa laço, originária do verbo
vincere, quer dizer seduzir, encantar. Através do brincar, o sujeito pode imaginar um
personagem, colocar-se no lugar do outro, isso manifesta sentimentos, emoções,
capacidades e habilidades motoras, cognitivas e afetivas, de fato, o brincar promove
esse distanciamento daquilo que não é agradável.
As experiências do brincar se cruzam em diferentes tempos e lugares, são
marcadas ao mesmo tempo pela continuidade e pela mudança. Assim, os velhos se
situaram no contexto histórico e social da comunidade, e de certa forma foram
inclinados a reproduzir as atividades do cotidiano. Ao brincar, os sujeitos constroem
valores, significados e incorporam a experiência social e cultural do brincar por meio
das relações que estabelecem. Mas essa experiência é recriada a partir do que o
sujeito traz de novo, com sua imaginação e produção da cultura. Huizinga percebe
esse brincar "[...] como um elemento dado existente antes da própria cultura,
acompanhando-a e marcando-a desde as mais distantes origens até a fase de
civilização em que agora nos encontramos" (HUIZINGA, 2005, p. 6).
Alguns velhos ao serem indagados iam logo relatando suas vivências, como se
isso fosse algo que tivesse acontecido recentemente; outros ao fazerem a transição
para fase adulta acabaram perdendo um pouco das lembranças da criança que foram
um dia. A imaginação é essencial no ato de brincar. Os velhos quilombolas de Porto
Alegre, quando brincavam, utilizavam movimentos, vozes; a imaginação de certa

14

Conceito disponível em: http://www.dicionarioetmologico.com.br/brincar/. Acesso em: 28 dez. 2018.
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forma estabelecia o plano do brincar, do fazer de conta, da criação de uma outra
realidade. Como vemos na fala a seguir:
a gente ficava brincando e correndo, ao redor da casa, no rio, tinha nossas panelinhas,
numa casinha no quintal, mas tinha uma coisa: as roupas a gente tinha bem pouco na
época, não podia ficar o dia inteiro vestindo o dia inteiro para não sujar (Dona Xica, 65
anos).

Quando ouvimos a intérprete dizer que tinha as panelinhas dela, podemos
pensar que talvez isso representasse um anseio de ter panelas, comida, roupas, uma
vida mais confortável, e isso era possível através da imaginação do brincar.
Nas narrativas que ouvimos, os intérpretes sempre afirmaram que brincaram
durante a infância. Isso nos traz a reflexão de que brincar é fundamental, e que mesmo
nessa localidade no interior de uma Amazônia ainda desconhecida para muitos, a
ludicidade se manifesta; sem dúvida, esse brincar tem suas peculiaridades, ocorre em
diversos momentos e espaços e a natureza era sua principal aliada: oferecia aos
sujeitos os aportes necessários para viver uma infância neste espaço da Amazônia
Tocantina.
Destacamos aqui os elementos da natureza que também se faziam presentes
no brincar e nas brincadeiras, visto que recriavam a partir daquilo que estava a seu
dispor no ambiente natural. Assim, podemos pensar que as brincadeiras começavam
tendo como referência a realidade vivida, que passava a ter outro significado com o
brincar. Esse universo criado pelos sujeitos traz em sua essência uma cultura lúdica,
pois permite imaginar e o recriar. Assim, Brougère afirma: “Essa cultura lúdica não
está fechada em torno de si mesma; ela integra elementos externos que influenciam
a brincadeira: atitudes e capacidades, cultura e meio social” (BROUGÈRE, 2010, p.
54).
Podemos pensar que essa cultura lúdica são os elementos que os sujeitos têm
a sua disposição, para estabelecer uma relação entre a cultura da localidade e suas
brincadeiras. Assim, a comunidade de Porto Alegre possui uma cultura lúdica que são
os hábitos e os comportamentos locais.
A cultura lúdica está impregnada de tradições diversas: nela encontramos
brincadeiras tradicionais no sentido estrito, porém talvez mais estruturas de
brincadeiras reativadas, elementos, temas, conteúdos ligados a programação
infantil ou à imitação dos colegas ou dos mais velhos (BROUGÈRE, 2010, p.
62).
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Essa cultura lúdica se relaciona com a cultura de um modo geral; as narrativas
colhidas se constituem também como experiências lúdicas, que são a soma de tudo
aquilo que cada sujeito vivenciou. “Essa cultura lúdica está imersa na cultura geral à
qual a criança pertence. Ela retira elementos do repertório de imagens que representa
a sociedade no seu conjunto; é preciso que se pense na importância da imitação na
brincadeira” (BROUGÈRE, 2010, p. 56).
A cultura não é produzida como uma superestrutura para estar em uma região
única da sociedade, o sótão do puro valor, mas, antes, atravessa o campo de
todas as relações de reprodução material da vida e da ordem social e,
portanto como o significado que dá sentido a ação e torna possível, é tão
múltipla e dinâmica quanto são as inúmeras possibilidades de trocas entre
homem e natureza, assim como a dos homens entre si, de eu é a lógica e o
símbolo (BRANDÃO, 2002, p.102).

Achamos importante destacar a nossa percepção sobre as falas dos velhos a
partir das perguntas usadas na entrevista semiestruturada. Quando inquirimos sobre
quais as lembranças/memórias de sua infância, as falas dos entrevistados giraram em
torno da convivência na família, com amigos, no trabalho, ou seja, suas memórias são
permeadas pelas memórias de outros, seus pares com os quais convivera durante a
infância.
Eu me lembro da dança do samba, das brincadeiras que a gente brincava coma as outras
moçadas, me lembro vivia com meu pai e com meus irmãos.
(Elízia Alexandrina, 100 anos).
Primeiramente as brincadeiras com as minhas colegas, a gente brincava de roda, de
boneca, de fazer casinha de fazer comida, brincava de convidado, naquele tempo faziam
muito convidado que era plantar a maniva, sempre a gente via as pessoas mais velhas
iam pra convidado e vinham e a gente ia brincar também a gente queria praticar aquela
brincadeira.
(Herundina Soares, 63 anos).
Quando eu era criança eu vivia com meus pais, trabalhava com eles, trabalhando, fui
crescendo, não tinham condições de botar a gente pra estudar.
(João Correa, 68 anos).

Ao realizarmos a seguinte indagação: você brincava durante a sua infância?
Todos os sujeitos foram enfáticos ao afirmar que sim, que brincavam. Como já
dissemos anteriormente, alguns possuíam uma vida difícil, com poucos recursos, mas
usavam do que dispunham para brincar e construir seus brinquedos. Percebe-se que
de fato a brincadeira é algo que fez parte da natureza infantil dos velhos.
Quando perguntamos: quais brincadeiras você brincava? Muitas foram as que
surgiram nas falas dos velhos e das velhas. Percebemos que algumas se repetiam,
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pois os entrevistados brincavam juntos – alguns são amigos de infância, como Dona
Xica e Dona Herundina.
Em algumas falas dos intérpretes, as brincadeiras também se diferenciavam
quanto ao gênero e à faixa etária: existiam brincadeiras que apenas os
velhos/meninos brincavam e aquelas que eram brincadas mais pelas velhas/meninas.
Algumas retratavam o cotidiano, às vezes se constituíam como a imitação
principalmente do trabalho realizado pelos adultos.
Durante a pesquisa, constatamos que as brincadeiras propiciaram aos
intérpretes possibilidades variadas de experiências lúdicas, pois revelaram um
conteúdo significativo de saberes e conhecimentos populares. Assim, as brincadeiras
colhidas nas narrativas advêm do contexto social e cultural da comunidade, este, de
fato, foi determinante para que os sujeitos escolhessem quais brincadeiras seriam
brincadas e de que modo elas aconteceriam. Nesse sentido, Brougère (2010, p. 104)
afirma:
Trataremos aqui da brincadeira humana que supõe contexto social e cultural.
É preciso, efetivamente, romper como mito da brincadeira natural. A criança
está inserida, desde seu nascimento, num contexto social e seus
comportamentos estão impregnados por essa imersão inevitável. Não existe
na criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações
interindividuais, portanto de cultura. É preciso partir dos elementos que ela
vai encontrar em seu ambiente imediato, em parte estruturado por seu meio,
para se adaptar as suas capacidades. A brincadeira pressupões uma
aprendizagem social. Aprende-se a brincar.

Considerando a brincadeira em seu contexto social, surge a questão que se
refere aos pares que compartilhavam essas brincadeiras. Ao fazermos a seguinte
indagação: com quem você brincava durante a sua infância? Os sujeitos, de forma
geral, disseram que brincavam com seus irmãos, primos, vizinhos, com aqueles que
estivessem mais próximos do seu convívio familiar.
Percebe-se nas falas a importância da família e dos amigos durante essa fase
da vida. As lembranças da infância giraram em torno da convivência familiar, das
brincadeiras com os amigos, uma época que fora marcada também pelo trabalho na
roça. Assim eles viveram a infância, na família, no trabalho, brincando pelos caminhos,
na beira do rio, na frente das casas. A respeito dessas relações familiares, Bosi (1987,
p. 344) nos fala:

106
VELOSO, Alessandra Pereira de Carvalho. O entrelaçar das memórias de velhos e as suas
brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA.
2019. 175f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

____________________________
As lembranças do grupo doméstico, persistem matizadas em cada um de
seus membros e constituem uma memória ao mesmo tempo uma e
diferenciada. Trocando opiniões, dialogando sobre tudo, suas lembranças
guardam vínculos difíceis de separar. Os vínculos podem persistir mesmo
quando se desagregou o núcleo onde sua história teve origem. Esse
enraizamento num solo comum transcende o sentimento individual.

As falas dos sujeitos foram permeadas pelas lembranças do seu cotidiano.
Assim, ao trazermos para a pesquisa a seguinte indagação: em quais espaços da
comunidade você brincava? Tivemos a oportunidade de imaginar como era a
comunidade naquela época, através das falas e das descrições que faziam do local
onde brincavam. Da referência ao espaço, resultou a referência ao tempo destinado
para brincar, assim, questionamos: em que horários do seu dia você brincava? As
respostas foram várias, mas a maioria afirmava que brincava no horário da tarde, no
intervalo do trabalho e nos momentos de folga. Em algumas falas percebemos a
realidade vivida pelos sujeitos, eles em alguns momentos baseavam-se nela para criar
uma espécie de um mundo à parte, no qual o imaginário prevalecia.
Em relação aos artefatos utilizados para brincar, ao perguntarmos: quais objetos,
materiais e utensílios eram usados nas brincadeiras, os sujeitos, de forma geral,
responderam que os objetos eram variados e na maioria das vezes retirados da
natureza – veremos esses objetos no subtópico a seguir.
Durante a pesquisa nos questionamos sobre a contribuição dessas
brincadeiras para a vida dos sujeitos, assim, destacamos a seguinte indagação: você
aprendeu algo como essas brincadeiras? Quais são esses saberes? Falar dos
saberes a partir das práticas das brincadeiras infantis, sem dúvida, foi algo
interessante, pois nos possibilitou como pesquisadores percebermos a essência do
brincar vivenciada pelos velhos.
Através de experiências conjuntas, os velhos, ao relatarem suas memórias,
demonstravam também suas preferências por determinadas brincadeiras, o que
contribuiu para a formação de suas identidades; isso se dava pelo pertencimento, e
pelas ações que desenvolviam nas brincadeiras das quais participavam.
Percebemos que no contexto da comunidade de Porto Alegre as atividades
lúdicas dificilmente se davam de forma isolada, solitária, pois existia a predominância
do brincar coletivo, em grupos, com componentes de idades e sexo variados, o que
favorecia a interação não só entre os sujeitos, mas também destes com a natureza.
Piorski (2016) nos traz uma reflexão sobre o relacionar-se da criança/velho com os
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diversos elementos que se apresentam em sua infância, dentre eles a natureza, como
vemos a seguir:
O movimento de aproximação da natureza retorna ao ser. Toda ressonância,
segundo Bachelar, tem sua repercussão. Essa gravitação imaginária e
sensorial nas concavidades, prontas, cantos e ocos da natureza tem seu eco
interioridade e aprofundamento na criança. Brincadeiras de casinha e
bonecas, brincadeiras de novenas, casamentos, e festejos religiosos,
brincadeiras de sortilégios, funerais e enterros de bonecas são formas de
enraizamento no solo úmido do brincar telúrico, na intimidade que habita a
criança. Aglomeram-se, aqui, imagens do viver terreno, dos pés no chão
humoso do ser, no território, intrauterino da memória coletiva, que tem na
casa, na boneca e na mimese do rito símbolos do homem em travessia
(PIORSKI, 2016, p. 81).

Portanto, podemos pensar que a função da brincadeira realizada pelos velhos
quilombolas de Porto Alegre, durante sua infância, era promover a diversão e às vezes
a fuga de uma realidade um tanto difícil.
Após a coleta das narrativas, classificamos estes três grupos: brincadeiras,
brinquedos e cantigas. Achamos importante trazer o conceito sobre esses aspectos e
também a descrição das brincadeiras, pelos próprios intérpretes, o que destaca suas
falas.
5.2 BRINCADEIRAS NAS MEMÓRIAS DE VELHOS
Com base nas questões analíticas propostas anteriormente, a partir das coletas
das narrativas e das observações realizadas, apresentamos aqui um panorama das
brincadeiras vivenciadas pelos velhos, analisamos o brincar, a forma como eram
organizadas e desenvolvidas essas brincadeiras e as relações que eram
estabelecidas entre o brincar e a cultura. As memórias lúdicas dos velhos quilombolas
de Porto Alegre englobam também os brinquedos e as cantigas.
Destacamos que as brincadeiras possuem formas diversas, nomes diferentes,
muitas eram brincadas a partir da organização dos sujeitos, da ocupação que estes
faziam dos espaços da comunidade. Vale ressaltar que em muitos momentos estes
não tinham à sua disposição nenhum recurso material, assim as brincadeiras eram
baseadas no imaginário e na capacidade de criação infantil, do ser criança que esses
velhos eram.
O brilho radiante da imaginação na criança vale-se dos sentidos para trazer
o mundo para os encantos da irrealidade – interioridade – criadora. É para
encantar o mundo. São antenas muito sensíveis com grande magnetismo,
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aptas a capturar a substâncias das coisas, o cerne das palavras, a frialdade
mais recua das águas, a malha musical da natureza, a verdade dos gestos
de adulto (PIORSKI, 2016, p. 11).

A partir das narrativas, compreendemos o brincar como um processo dinâmico,
marcado não apenas por frequentes alterações nos grupos de participantes, nas
temáticas, nos objetos e espaços utilizados, como também pelas relações que
estabelecem entre os diferentes grupos e atividades.
O brincar percebido através da memória traz consigo o passado. Ao ouvi os
velhos, tivemos a oportunidade de compreender que a brincadeira foi também
fundamental para o desenvolvimento infantil, por possibilitar aos sujeitos relacionarse com as outras crianças e adultos. Assim, nesta pesquisa, este foi o caminho para
compreensão da infância no contexto da comunidade.
A brincadeira traz em si uma espécie de mola propulsora que possibilita ao
sujeito desenvolver-se nos aspectos cognitivos, social, afetivo e psicomotores,
aspectos estes que estão relativamente incorporados à educação e possibilitam a
construção de saberes, que Charlot define como “[...] a ideia de saber implica a de
sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com ele mesmo, de relação com
os outros [...]” (CHARLOT, 2000, p. 61).
Aqui não falamos de educação escolar, mas sim da educação de forma
generalizada que também ocorre em diversos contextos extraescolares, a educação
que se dá na coletividade, na transmissão da memória pela oralidade. “A brincadeira
não é um comportamento específico, mas uma situação na qual esse comportamento
torna uma significação específica. É possível ver que a brincadeira supõe
comunicação e interpretação” (BROUGÈRE, 2010, p. 106).
Assim, as brincadeiras nas memórias de velhos(as) são amparadas nessa
coletividade, e ao serem compartilhadas favorecem aos mais jovens uma apropriação
dos diversos conhecimentos que estes sujeitos trazem consigo. De fato, o objeto deste
estudo foi o brincar, contudo acabamos por constatar outros aspectos que se
materializam nas vivências na comunidade. A respeito disso, Brandão coloca:
“Sujeitos individuais ou coletivos desde suas práticas intencionam a redefinir as da
educação, ou a própria educação como uma prática social (BRANDÃO, 2002, p. 152).
Para retratar as brincadeiras dos velhos, foi preciso voltar a uma época distante
de nós enquanto pesquisadores, nesse sentido, quisemos estar atentos àquilo que os
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intérpretes diziam e também aquilo que estava implícito em suas falas, como os gestos
e as expressões. A memória das brincadeiras infantis retrata de certa forma a vida
desses sujeitos e o seu arcabouço cultural, social.
Achamos importante deixar claro que a essência do brincar possibilitou que
esses sujeitos vivenciassem sua infância de forma positiva e imaginativa. A seguir,
trazemos a descrição das brincadeiras relembradas pelos velhos e velhas quilombolas
de Porto Alegre, em Cametá-Pa.
A “brincadeira de saltar (pular) n’água” – ou banho no rio, como também foi
chamada –, é algo que retrata uma relação forte com a natureza, pois nessa
brincadeira os sujeitos interagiam entre si e com o rio, que é uma parte integrante
fundamental da comunidade, e que também é permeado de imaginário, pois, como
muitos nos contaram, havia um certo horário para ali ir tomar banho, assim, estes
aprendiam desde cedo a respeitar essas regras.
“Festinha de boneca, brincadeira de boneca, barraquinha, casinha” eram
algumas das denominações para uma brincadeira essencial para as meninas/velhas;
mesmo não tendo bonecas industrializadas, essas brincavam e construíam suas
bonecas com elementos da natureza e com que dispunham.
Assim, até hoje, esta brincadeira parece fazer parte do imaginário das velhas,
pois muitas possuem em suas casas bonecas nas paredes: são de suas netas ou
filhas; algumas guardam como uma forma de suprir a ausência dessa figura tão
importante do imaginário infantil. Nessa brincadeira de casinha, incluímos também a
brincadeira de fazer comidinha, brincadeira de cozinha, pois ao construírem o espaço
da casinha para brincar as meninas faziam a imitação das tarefas domésticas. Acerca
disso, Piorski (2016, p. 135) nos fala: “Meninas de comunidades tradicionais, de
agricultores artesanais, antes das brincadeiras de cozinha, vão aos silos (aos úteros),
às despensas de suas casas buscar os grãos. A alegria de uma menina que brinca de
cozinheira está em bem servir comida quentinha aos que vem comer”.
“A pira esconde” – ou simplesmente pira, como é chamada por muitos – é uma
brincadeira coletiva que envolve e alegra. Como nos foi dito, existem várias formas de
brincar: pira-esconde, pira-alta. Trata-se uma das brincadeiras mais democráticas
descritas pelos velhos, pois brincavam meninas e meninos. Relataram que todos
brincavam e se escondiam em diversos espaços da comunidade, e aquele que era
mãe saía a procurar, até encontrá-los.
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Destacamos aqui a brincadeira “pimenta e sal”: é uma variação da pira, pois os
participantes brincavam de forma coletiva, meninos e meninas, e ao brincarem
levavam nas mãos uma mistura de pimenta e sal e corriam um atrás do outro, e ao
encontrarem os demais deveriam jogar essa mistura; caso fossem atingidos, estes
deveriam correr para acertar os demais. Parece ser uma brincadeira bastante divertida
e que proporcionava interação entre os participantes.
Apresentamos aqui uma brincadeira que até hoje é realizada pelos velhos e
velhas: é o “samba ou samba de cacete”, que, como já dissemos, é tocado por
instrumentos feitos de madeira e os sujeitos cantam e dançam – as mulheres usam
saias longas e floridas. Era uma dança da infância dos intérpretes é apresentado ainda
hoje em épocas festivas da comunidade por homens e mulheres.
O “jogo de bola” era algo natural entre os meninos/velhos, que brincavam quase
diariamente; de certo, não possuíam bolas industrializadas: algum menino com mais
habilidade produzia a bola (de sacolas, retalhos de pano etc.) que era usada por todos.
Era uma brincadeira eminentemente masculina, pois, como muitos nos disseram,
meninas não brincavam de bola.
Destacamos aqui outra brincadeira comum entre os meninos: “de correr no mato
um atrás do outro”; também foi constatada a brincadeira de fazer armadilhas (mundé)
para pegar bicho (lagarto) no mato. Os meninos daquela época, ao irem para roça
acompanhando os pais, iam para o mato fazer essas brincadeiras, ou simplesmente
saíam de casa para ir brincar nesse local.
Várias foram as brincadeiras que se baseavam na imitação. Trazemos aqui
aquelas que retratavam o trabalho e as festividades. Nas brincadeiras relatadas
apareceu “coar massa na casa de farinha”, “brincadeira de imitar o trabalho dos pais”,
“brincadeira de cunvidado”, “brincar de fazer festividade”, “brincadeira de comércio”,
“brincadeira plantar maniva”. Todas essas eram atividades vivenciadas pelas
crianças/velhos que, ao verem seus familiares e também ao participarem de muitas
dessas atividades, acabavam recriando essas cenas no momento de brincar.
Nessas brincadeiras, os sujeitos incorporavam e se apropriavam de elementos
históricos culturais, pois, a partir do brincar, ocorre um processo de recriação e
ressignificação do mundo. Essas brincadeiras relatadas pelos intérpretes da pesquisa
são permeadas de ludicidade, imaginação, imitação. Percebemos nas vozes deles
que, ao narrarem, também reviviam em sua memória momentos da infância. Essas
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brincadeiras são próprias dos sujeitos dessa comunidade, é a essência do que era ser
criança naquela época; por serem brincadeiras que retratavam a cultura, acabavam
retratando a personalidade dos sujeitos brincantes.
Em nossa pesquisa, elementos culturais se fizeram presentes, pois, ao relatarem
que brincavam de fazer comidinha, de bola, de banho no rio, percebemos de fato que
as brincadeiras tradicionais eram vivenciadas pelos velhos como parte complementar
da cultura infantil.
Nas brincadeiras em que os velhos representavam o cotidiano vivido pelos
adultos em suas atividades de trabalho, estes usavam sua imaginação para
transcender a realidade dessas atividades representadas. “Antes de imitar a realidade
do mundo adulto, a criança é governada por um impulso primordial. É um princípio
criador, imaginação vital, luz da alma, ascendente, brilhante já nos primeiros anos de
vida. Nas palavras de Paracelso, médico e alquimista medial, a imaginação é o astro
interior” (PIORSKI, 2016, p. 96).
As brincadeiras na comunidade aconteciam em sua maioria em grupo, assim
algumas eram unanimidade entre os velhos, como o banho de rio, a pira-esconde,
pimenta e sal. Destacamos também aquelas que eram definidas por gênero, em que
algumas, como casinha, eram brincadas somente por meninas, e caçar bicho no mato
somente por meninos.
Ao organizarem diferentes formas e regras para brincar, eles davam outros
significados a experiências lúdicas, e acabavam por redescobrir outras maneiras de
brincar.
As maneiras da significação são variadas: podem ser explícita ou implícita,
verbal ou não verbal. Citaremos como exemplo o condicional lúdico (“se a
gente”). Porém, o simples gesto de estender um brinquedo pode servir de
metacomunicação suficiente e deflagrar a brincadeira, espaço específico
onde as atividades vão ter um outro valor (BROUGÈRE, 2010, p. 105).

As brincadeiras acimas descritas estão relacionadas ao universo cultural da
comunidade. Assim no sentido de construir um panorama sobre as memórias e as
brincadeiras infantis dos velhos quilombolas de Porto alegre em Cametá-PA,
apresentamos o quadro abaixo:
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Quadro 05 – Nomes das brincadeiras, brinquedos e cantigas mencionadas pelos intérpretes
NOME
Elízia
Alexandrina
(conhecida
como
Dona
Guita)

BRINCADEIRAS
Dança do samba; brincadeira
de
roda;
saltar
n’água;
histórias;
festinha
com
bonecas; bole-bole/paia.

José Soares

Bater bola; Correr um atrás do
outro; Tocar clarinete na festa
da Santa; Fazer mundé para
pegar bicho no mato.
Brincadeira de casinha; Pira
esconde; Pimenta e sal; No
Rio.

Paula Lobato

Raimundo
Soares
(conhecido
como Silvano)
João Correa

Francisca
Prestes
(conhecida
como
Dona
Xica)

Banho no rio; Pira esconde;
Bola.

Caçar lagarto no mato; Pira
esconde; Correr um atrás do
outro.
Barraquinha / Casinha; Banho
de rio; Coava massa na casa
de farinha; Brincadeira de
imitar o trabalho dos pais.

Maria
Herundina

Brincadeira de roda, de
boneca; De casinha; De fazer
comida;
Brincadeira
de
Cunvidado; Brincar de fazer
festividade; Pimenta e sal; Pira;
Brincava de comercio juntava
folhas e cascas no mato;
Brincadeira de imitar o trabalho
dos pais, plantar maniva.

Altamira
Machado

Brincadeira de casinha; de
Comidinha; Pira esconde;
Pimenta e sal.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).

BRINQUEDOS
Boneca de pano; Boneca
de vassoura de açaí e de
bacaba; Boneca de cabo
de linha; Boneca de
capim;
Panelinha
de
barro; Panelinha de ouriço
de sapucaia e castanha,
Panelinha de lata de
conserva; Paneirinho de
envira; Colher de pau,
Bola de miriti; Brinquedos
da folha do anajá; Volta
(cordão), brincos feitos do
galho da maniva; Saia de
folha de bananeira.
Bola de miriti.

CANTIGAS
Vamos começar o
samba.

Panela
de
sapucaia;
Fogão de lenha; Saia de
folha de sororoca; Galho
da maniva.
Pião de madeira; Carrinho
de lata de sardinha ou
conserva.

Cantiga de samba.

Arco e flecha; Bola de
miriti.
Vasilhas feitas de barro e
de sapucaia; Paneirinho
de tala; Boneca de
vassoura de açaí; Galho
da maniva, fazia a volta/
cordão.
Brinquedos de folha de
inajá; Bonecas de pano;
Saia de bananeira; Volta
(cordão) do galho da
maniva; Panelas de latas
de sardinha e conserva;
Panela de sapuacaia;
Boneca de pano e da
vassoura da bacabeira;
Rede pra boneca da casca
da envireira.
Panela
de
sapucaia;
Fogão de lenha; Saia de
folha de sororoca; Galho
da maniva, fazia a volta/
cordão; Rede de cadilho
de rede.

Cantigas do samba.

Sapatinho Branco;
Passará, Passará.

Cantiga de samba.
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5.3 BRINQUEDOS TRADICIONAIS
Retomamos Brougère (2010), quando destaca que o brinquedo acaba
tornando-se o iniciador da brincadeira. Assim, as vozes dos intérpretes sobre os
brinquedos passam pela compreensão do significado lúdico atribuído pelos sujeitos a
esses objetos. Os brinquedos criados e recriados pelos velhos eram peculiares ao
espaço em que viveram e confeccionados com diversos materiais.
O brinquedo torna-se, em alguns casos, o iniciador da brincadeira, na falta de
um ambiente fornecedor de instrumentos de brincadeiras, ou, também, de
parceiros e, finalmente, porque a criança, como o adulto, se insere numa
sociedade de consumo, onde é difícil saber porque o mundo da brincadeira
deveria escapar dela (BROGÉRE, 2010, p. 87).

Os brinquedos que surgiram nas falas dos intérpretes traziam significados que
retratam uma infância permeada pela imaginação e criatividade para transformar os
elementos naturais em objetos brincantes. Por não possuírem acesso a brinquedos
industrializados – pois naquela época isso bem era difícil – alguns velhos eram
construtores dos seus próprios brinquedos.
O uso dos brinquedos, de um modo geral, permite o contato com diversos
aspectos culturais e sociais, assim este pode ser visto como um fator condicionante
para as relações que este mantém com os objetos. O sujeito, ao interagir com este
que também se constitui como um objeto simbólico, estabelece a interação e isso
acaba como que abrindo o caminho para a brincadeira. “Embora o brinquedo evoque
a brincadeira, a interação lúdica não é o único modo de relação possível com esse
objeto. Ele é portador de uma multiplicidade de relações em potencial” (BROUGÈRE,
2010, p. 71).
De acordo com Geertz (1989), as relações estabelecidas entre os sujeitos e a
cultura são essenciais para compreender o contexto social dos fenômenos. Diante
disso, os velhos de Porto Alegre, ao compartilharem suas brincadeiras, expressam a
interação e a coletividade existentes entre eles e a natureza que estava a sua volta.
Os brinquedos que surgiram durante esta pesquisa se constituem como objetos
ricos de potencialidades, pois alguns, em muitos momentos, foram vistos como um
fator de socialização. Aqui podemos pensar que, pelo fato de os próprios intérpretes
construírem seus brinquedos, estes acabavam por ter sentido de posse, no sentido
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de que este também é escolhido mesmo não sendo comprado, pois eles escolhiam
quais brinquedos confeccionar.
De um modo geral, é atribuído ao brinquedo um sentimento afetivo, por isso ao
brincar os sujeitos estabelecem relações sociais e simbólicas. “O brinquedo pode,
também, ser objeto de investimento afetivo, de exploração e de descoberta, sem se
inserir num comportamento lúdico. É a experiência das múltiplas relações sociais que
são possíveis de construir com o objeto” (BROUGÈRE, 2010, p. 72).
Na comunidade de Porto Alegre, a relação do brinquedo e dos elementos da
natureza se dão de forma estreita, pois esta sempre ofereceu elementos materiais que
foram a base fundamental para construção dos brinquedos feitos pelos
velhos/crianças daquela época.
Os brinquedos da criança permitem a inquisição livre do olhar, a sondagem e
a investigação da natureza, o encontro com a integridade de suas formas,
com a individualidade o oculta em seus contornos e texturas, com a
intimidade de inúmeros modos de ser. Para a imaginação das coisas
materiais, no brincar, todo corpo é espaço de ser, é território ôntico, de vida
interior, moldando as primícias intimas da criança (PIORSKI, 2016, p. 74).

As imagens e a descrição dos brinquedos que apresentaremos a seguir foram
confeccionados na oficina recreativa denominada “Brinquedos e Brincadeiras
tradicionais da Comunidade Quilombola de Porto Alegre”, realizada durante a
pesquisa; as entrevistas acrescentaram informações a este evento e os nomes dos
brinquedos foram denominações feitas pelos próprios velhos
Imagem 35 – Pedras de bole-bole ou paia

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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Essas pedrinhas eram usadas na brincadeira de bole-bole, também chamada de
paia, que consiste em jogá-las para cima e ir retirando uma pedra até que acabem
todas. Essa brincadeira foi retratada na oficina recreativa; era brincada
predominantemente por participantes do sexo feminino. Está presente por gerações e
ainda hoje, vem sendo brincada pelo mundo afora.
Imagem 36 – Pássaro Xincuã

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

O brinquedo acima representa a imagem de um pássaro da região e foi
confeccionado com materiais da natureza, através de dobraduras. Era muito utilizado
pelos sujeitos quando criança, pois estes, depois de o fazerem, brincavam fazendo-o
voar e imitando o som peculiar desse pássaro amazônico. Assim, “A dimensão
simbólica do brinquedo não desaparece, mas só tem eficácia na apropriação, na
interpretação que a criança faz dele (BROUGÈRE, 2010, p. 78).
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Imagem 37 – Saia de folha de bananeira

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

Destacamos outro brinquedo confeccionado na oficina com elementos da
natureza: a saia de folha de bananeira, que era feita e usada pelas meninas/velhas,
para representar a roupa de ir à festa; a “volta” (cordão) era feito com folha de maniva,
usados juntos com saia que representavam os enfeites da roupa da festa. Era uma
forma de brincar bastante peculiar, pois as meninas ao brincarem com a saia
representavam umas das manifestações culturais importantíssimas da localidade: a
festa de Nossa Senhora da Conceição. Elas imitavam um dos preparativos para festa
que seus pais realizavam, ou seja, preparação e escolha do traje da festa.
Durante a oficina, as velhas, ao mostrarem como faziam a saia e a volta,
despertaram bastante atenção dos mais jovens, pois vestiram-se e até dançaram. Foi
um momento importante de interação, momento no qual compreendemos de fato que
a manutenção dessas tradições na comunidade é algo que deve ser discutido e
trabalhado diariamente, pois somente com o conhecimento dos mais jovens sobre as
vivências dos mais velhos a cultura poderá ser preservada.
Assim, as contribuições sobre a importância da cultura, dos símbolos culturais
da comunidade é algo que deve ser sempre considerado. Desse modo, Thompson
(1992, p. 181) traz a reflexão de “Ações, objetos e expressões significativas de vários
tipos – em relação a contextos e processos historicamente específicos e socialmente
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estruturados dentro dos quais, e por meio dos quais, essas formas simbólicas são
produzidas, transmitidas e recebidas”.
Imagem 38 – Estrela simples

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
Imagem 39 – Estrela trabalhada (variação)

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

Outro brinquedo significativo que surgiu durante a pesquisa foi a estrela, objeto
também produzido com elementos da natureza que simboliza algo feito para
presentear ou enfeitar; essa era a principal finalidade desse brinquedo que era feito
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tanto por meninas, quanto por meninos. Sem dúvida, a confecção dela é bastante
trabalhosa, como podemos ver nas imagens apresentadas, pois é feita de várias
dobraduras até se chegar ao resultado esperado. Vale destacar que esse brinquedo
possui uma variação, que chamam de “trabalhada”, pois exige daquele que
confecciona mais habilidade.
Esse brinquedo ainda hoje é feito pelos mais jovens, pois mesmo antes de ser
demonstrado na oficina eles já sabiam como fazer. Em seguida, as velhas
participantes da oficina demonstraram como se brincava: poderia ser usada no cabelo,
na roupa, para dar a alguém que se gostava, simbolizava um objeto bonito que
segundo as intérpretes servia para enfeitar e alegrar. Representa um elemento lúdico
da cultura e do imaginário popular: a estrela como algo grandioso pertencente ao
universo.
Percebemos nos brinquedos a seguir duas representações: uma ligada à
natureza que é a lagarta, e outra talvez a um desejo de ter este determinado objeto
que é um relógio. A primeira imagem mostra a influência direta da natureza sobre o
imaginário do brincar; o lagarto, às vezes chamado de cobrinha, retrata esse contato
dos sujeitos com os animais pequenos das matas, onde várias vezes, principalmente
os meninos, iam para caçar, e para eles esta caçada era o ato de brincar e de
representar as atividades do pai.
Imagem 40 – Lagarta

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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Imagem 41 – Relógio

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

Já o segundo brinquedo, traz em si um desejo de talvez possuir esse objeto que
até então era usado só por adultos, assim, confeccionar os seus próprios relógios,
demonstrava a liberdade de possuir através do brincar o que se desejava. Esses dois
brinquedos eram produzidos por meninos e meninas e também eram brincados
coletivamente. Cada um com sua lagarta faziam corridinhas no terreiro (chão); o
relógio era usado na brincadeira de marcar as horas e também como composição do
traje da roupa da festa, ou simplesmente era colocado e os sujeitos permaneciam com
este.
De certa forma, o relógio também pode representar um objeto industrializado que
as crianças viam seus familiares ou outro adulto utilizando. Vale ressaltar que na
época da infância dos sujeitos não existiam brinquedos ou muitos objetos
industrializados na comunidade, mas nos disseram que tinha um senhor que vendia
mercadorias e passava de tempos e tempos. Assim, mesmo sendo bastante carentes,
muitos adultos possuíam um relógio por necessidade, daí esse interesse das crianças
da época por esses objetos.
Constatamos aqui que a brincadeira proporcionava uma relação entre as
crianças/velhos e seus brinquedos construídos. Segundo Piorski (2016, p. 92),
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Observamos preparos da imaginação para criar brinquedos de
transcendência ao formular imagens de origem, de volta à vida, inundando a
sensibilidade uterina da criança de renascimento que ela própria vive todos
os dias. A criança desencobre o mundo, lançando seus elos primordiais nas
formas e matérias de viver.

Destacamos a seguir mais dois brinquedos significativos: um faz parte da
realidade de fato da comunidade e está relacionado ao trabalho, o tipiti; o outro
podemos dizer que se refere à natureza, a rosa. Ambos feitos com elementos naturais,
sendo produzidos e brincado por meninos e meninas.
O tipiti representa o objeto usado nas casas de farinha para espremer a
mandioca para se fazer a farinha, é um objeto bastante conhecido e manuseado por
muitos desde criança, visto que muitos trabalharam na roça e na produção da
mandioca e de seus derivados.
Ao confeccionarem o tipiti, imprimem o imaginário do brincar retratando a sua
realidade, mas essa brincadeira é permeada pela imitação, pois brincavam o que viam
ou viviam. Isso é bastante comum quando se vivencia algo marcante ou importante, e
acaba sendo externado na brincadeira. O trabalho é algo que fez parte da vida dos
sujeitos desde a infância: muitos iam para roça, para casa de farinha, alguns até
trabalhavam quando criança, outros por mais que não trabalhassem estavam ali
brincando, fazendo de conta que trabalhavam. Então, retratar isso nas brincadeiras
parece algo bastante natural.
Imagem 42 – Tipiti

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

A rosa aparece na brincadeira como algo que retrata carinho, afeição,
amizade, assim era produzida também para brincar, principalmente nas brincadeiras

121
VELOSO, Alessandra Pereira de Carvalho. O entrelaçar das memórias de velhos e as suas
brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA.
2019. 175f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

____________________________

de festa, para enfeites no cabelo, na roupa, ou também poderia ser usada para
presentear outra pessoa.
Imagem 43 – Rosa

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

Os brinquedos aqui expostos são também manifestações lúdicas, carregam
simbologia, assim, podem ser associados a uma produção artesanal. Nas palavras de
Piorski (2016, p. 103), “O brincar não tem a especialidade técnica; está mais próximo
do trabalho do artesão do que do homem industrial”.
A seguir, destacamos dois brinquedos retratados pelos velhos: a corneta e o
cachimbo, ambos feitos com elementos naturais. Podiam ser usados por meninos e
meninas. A corneta representa um brinquedo para chamar os demais sujeitos –
representado na oficina –, pois este ao ser soprado produz um som caraterístico. Ao
confeccionarem a corneta, imprimem aí o imaginário do brincar, pois este é
eminentemente lúdico.
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Imagem 44 – Corneta

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
Imagem 45 – Cachimbo

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
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O cachimbo retrata uma imagem bastante comum, pois alguns relataram que
que seus pais e avós fumavam e usavam cachimbos feitos de barro, onde se colocava
o fumo, este era vendido em rolo e era cortado e colocado no cachimbo para ser
utilizado. Assim, a partir do vivido, as crianças/velhos retratavam essa realidade
confeccionando seus brinquedos.
Trazemos aqui a imagem de um brinquedo significativo, que faz parte do
imaginário principalmente das meninas que é o ouriço de sapucaia, uma planta nativa
da região, na qual o ouriço era usado pelas meninas como panelas na brincadeira de
casinha; esse objeto colhido na natureza servia para representar os utensílios
domésticos nas brincadeiras.
Imagem 46 – Panela de sapucaia

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

Nas imagens a seguir, dois brinquedos que fizeram parte da realidade da
comunidade, ambos feitos com materiais reciclados: o primeiro denominado de
ventarola, usado principalmente por meninas para representar uma espécie de leque;
o segundo é um carrinho feito com latas. Ao confeccionarem esses dois brinquedos,
percebemos a imaginação criativa, para recriarem a partir de objetos diversos seus
próprios brinquedos.
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Imagem 47 – Ventarola

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.
Imagem 48– Carrinho de lata

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, abril de 2018.

Destacamos aqui uma importante relação entre as memórias, as brincadeiras
e os brinquedos. Os significados que os sujeitos atribuíram a eles está permeado por
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suas vivências, assim, nesta pesquisa as vozes dos intérpretes foram a todo momento
consideradas.
Nas falas dos velhos, percebemos que as compreensões que estes criavam
sobre os seus brinquedos eram expressas a partir dos brinquedos existentes na sua
realidade. Ao construírem seus brinquedos com materiais naturais ou elementos do
cotidiano, os sujeitos passavam a estabelecer uma relação com sentimentos de
liberdade, autonomia, diversão, construíam assim um universo lúdico.
Podemos pensar que o brinquedo traz sem si uma teia de significações que
retratam o contexto social; ao construírem seus próprios brinquedos, os sujeitos
manipulam os objetos e materiais e constroem uma relação lúdica com o que foi
produzido.
Existe uma estreita relação entre brinquedo e cultura. A criança, ao manusear
os brinquedos, é protagonista de suas ações; ao fazerem uso dos objetos, ela não se
interessa pela sua utilidade, mas sim pelas criações lúdicas que estes podem fazer a
partir do brincar, assim expressam suas relações culturais e passam a atribuir
significados às coisas. “O interessante do brinquedo é que ele testemunha a
importância da interação, do que se passa entre o objeto e o ator. A socialização não
pode ser entendida como condicionada pelo objeto, mas sim como um processo de
apropriação e de reconstrução a partir do contato com o brinquedo (BROUGÈRE,
2010, p. 78).
Na comunidade de Porto Alegre, os olhares que os sujeitos velhos quilombolas
direcionaram para os brinquedos foram de apreciação, mas também faziam dos seus
brinquedos suas próprias criações lúdicas, aos quais atribuíam significados que eram
produzidas nas vivências culturais compartilhadas.
Portanto, percebemos que as relações entre o brinquedo e a brincadeira
passam pela apropriação de saberes, que se apresentam nas experiências
compartilhadas entre os sujeitos que criavam e recriavam seus artefatos do brincar.
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5.3.1 Sobre o material utilizado na confecção dos brinquedos
As brincadeiras infantis são permeadas por objetos que possuem significados.
Os objetos do brincar em determinados momentos podem ser considerados como
artefatos lúdicos, que são objetos culturais dada a sua importância social.
Esses objetos apareceram na pesquisa principalmente durante a oficina
recreativa, quando os velhos demonstraram as brincadeiras e os brinquedos de
infância. Anteriormente, trouxemos as imagens e a descrição dos brinquedos, e neste
subtópico, trazemos os materiais usados.
Os materiais usados são diversos e possibilitavam criações lúdicas
interessantes. Piorski (2016, p. 103) nos traz a seguinte reflexão em relação aos
materiais dos brincar: “O material do brincar, do brincar dos restos, especialmente dos
restos naturais, traz a matéria essencial sem os racionalismos do brinquedo pronto,
amiudado a realidade. É a memória do primitivo trato inventivo como o mundo natural
e da exigência de conhecê-lo para habilitá-lo”.
Os brinquedos aqui são entendidos como um objeto lúdico infantil. Isso foi
estabelecido de acordo com a relação que as crianças/velhos ao longo do tempo
foram tendo com esses objetos. O conceito de artefatos se sobrepõe ao tempo e
passou a ser ressignificado e incorporados à cultura infantil.
Nesta pesquisa, esse objeto é entendido como algo representativo da infância
dos velhos, contudo, foge do papel que o brinquedo assumiu ao longo dos tempos: o
de um objeto vendável importante para o comércio. Aqui este é visto como parte
integrante da infância quilombola dos velhos de Porto Alegre. Para eles, os objetos do
brincar não possuem valor de mercado, apenas o valor simbólico e cultural, visto que
o brinquedo é um objeto eminentemente cultural. É neste contexto que atribuímos
significados e sentido a eles.
Os objetos se constituem como meios para o ato de brincar, eles auxiliam no
desenvolvimento cognitivo e estimulam a criatividade; ao brincar com um brinquedo
que o próprio sujeito construiu com aquilo que tinha a sua volta, este acaba por
perceber a ludicidade em objetos que talvez antes de transformados não servissem
para brincar, assim a criação torna-se lúdica a partir da atribuição da simbologia que
conferimos aos brinquedos. O lúdico não se refere a um local ou objeto específico,
pois pode existir em vários contextos. Brougère (2010, p. 66-67) afirma que
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O brinquedo pode ser definido de duas maneiras seja em relação a
brincadeira, seja em relação a uma representação social. No primeiro caso,
o brinquedo é aquilo que é utilizado como suporte numa brincadeira, pode ser
um objeto manufaturado, um objeto fabricado por aquele que brinca, uma
sucata, efêmera, que só tenha valor para o tempo da brincadeira, um objeto
adaptado.

Os objetos utilizados pelos velhos durante a infância para brincar eram
retirados basicamente da natureza. Assim, buscamos compreender a interpretação
dos velhos quilombolas de Porto alegre em Cametá-PA sobre os objetos do brincar.
Consideramos as falas sobre os materiais que usavam na sua infância para brincar e
classificamos em elementos da natureza e objetos reciclados:
Quadro 06 – Objetos e elementos usados na construção de brinquedos
ELEMENTOS DA NATUREZA
Vassouras de açaí e de bacaba
Barro (argila)
Capim do mato
Ouriço de castanha, ouriço de sapucaia
Talas da envira

OBJETOS RECICLADOS
Retalhos de pano
Latas de sardinha em conserva
Cadilhos de rede
Sandálias velhas

Madeira, miriti
Folha de anajá
Galhos da maniva, galhos de outras plantas
Folhas de bananeira, folhas diversas
Mandioca
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).

Para compreendermos como os velhos usavam os brinquedos durante sua
infância, fez-se necessário conhecer seus objetos do brincar, que se constituíam em
brinquedos artesanais, pois, como já foi dito, os sujeitos não possuíam brinquedos
industrializados: primeiro, porque na época de sua infância estes não existiam nesta
comunidade; segundo, por serem de famílias carentes, muitos não tinham condições
financeiras para comprar brinquedos na cidade.
A ausência de brinquedos industrializados não os impediu de construírem
seus próprios brinquedos, pois o brinquedo de certa forma faz parte da bagagem
lúdica das crianças. O contato com os artefatos do brincar se deu efetivamente
durante a oficina recreativa, em que tivemos a oportunidade de ver e manusear os
materiais; esse momento foi de suma importância, pois possibilitou que tivéssemos
contato com alguns elementos presentes em repertório lúdico dos velhos.
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Os elementos da natureza como folha de anajá15 eram coletados pelas
próprias crianças/velhos para produzirem alguns brinquedos, estes se reuniam nos
quintais das suas casas de forma individual ou coletiva, dependendo do brinquedo
que queriam produzir. As folhas de inajá eram cortadas, dobradas, transformadas de
acordo com a imaginação; também ao serem brincados entravam em contato direto
com os elementos da natureza, terra, água etc.
No brincar, a imaginação quer todas as possibilidades de imaginar. A imagem
pede mais imagem. E, em cada um dos quatro elementos, as imagens, na
brincadeira, criam narrativas diferentes, enredam o viver por aspectos
diversos. A vida – social, material, cultural – ganha sempre a largura e a
suspensão do ar, a fluência e a sinergia da águia, a iluminura e a têmpera do
fogo, a gravidade e o peso da terra (PIOSRKI, 2016, p. 117).

Os objetos reciclados eram colhidos dentro e nos arredores das casas, eram
as sobras daquilo que os pais jogavam no lixo; sendo movidas pela curiosidade e pela
necessidade de brincar, criavam seus brinquedos com o que dispunham. Os
brinquedos produzidos traziam em si a identidade de quem o produziu; de fato, as
crianças brincavam com aquilo que estava mais exposto aos seus olhos, mas sem
dúvida elas faziam uma seleção de quais objetos usar para produzir um determinado
do brinquedo de seu interesse. Assim Brougère (2010, p. 75) afirma: “a manipulação
de brinquedos permite, ao mesmo tempo manipular os códigos culturais e sociais e
projetar ou exprimir, por meio de comportamento e dos discursos que o acompanham,
uma relação individual com esses códigos”.
A brincadeira se dava de maneira espontânea, mas não de maneira aleatória,
pois os sujeitos tinham de certa forma um redirecionamento destas, os diferentes
brincares surgiam e se construíam então numa relação entre a imaginação e o ato
concreto das brincar. Portanto, percebemos que os artefatos do brincar possuíam um
papel significativo na brincadeira, pois proporcionavam aos sujeitos meios para
externar sua imaginação e criatividade.
A seguir destacamos outra brincadeira significativa presente nas memórias
dos velhos que são as cantigas de roda.

15

Anajá-Attalea ou da espécie Pindoreaconcinna: uma palmeira solitária de porte baixo (cinco a vinte metros de
altura, tronco de vinte a trinta centímetros de diâmetro) e ciclo de crescimento lento (cf. Wikipédia).
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5.4 CANTIGAS E BRINCADEIRAS DE RODA
As cantigas de roda surgiram frequentemente nas falas dos velhos como uma
atividade lúdica que envolvia música e dança; são momentos permeados de
imaginário e ludicidade. As cantigas retratam aspectos das vivências do cotidiano,
pois eram usadas em vários momentos como brincadeiras ao ar livre e para ninar as
crianças.
Ao pesquisarmos as brincadeiras de infância dos velhos quilombolas de Porto
Alegre em Cametá-PA, tivemos a possibilidade de conhecer o repertório lúdico
vivenciado por eles. Além disso, neste processo de investigação, quando os velhos
recordavam como brincavam, onde e com quais pessoas, percebemos assim as
trocas de experiência, o que também contribuiu para o estreitamento dos vínculos
afetivos.
De um modo geral, as cantigas e brincadeiras de roda brasileiras foram
influenciadas pelas culturas africanas, indígenas e europeia e fazem parte do folclore.
Elas são transmitidas de geração em geração pela oralidade. “As brincadeiras de roda
marcaram muitas infâncias, percorreram (e ainda percorrem) com as crianças os
caminhos da ludicidade” (CARVALHO et al., 2016, p. 179).
As cantigas de rodas, ou brincadeiras de roda como muitos chamavam, cantadas
pelos velhos, têm características de canções de brincar (Pai Francisco, Vou tirando
uma pedra olé, olé, olá, Sapatinho Branco etc.), canções de ninar e canções de rezar.
De acordo com os velhos, as canções eram cantadas pelos sujeitos que participavam
da brincadeira, que normalmente brincavam com os nomes de quem estava na roda
–, que alguns também chamavam de ciranda –, além disso, estas costumavam vir
acompanhadas de coreografias.
Nas cantigas, a roda é um elemento agregador, através do qual as pessoas se
juntam para cantar e dançar. As letras das músicas versam sobre temas gerais, tais
como: amizade, família, devoção aos santos, fatos do cotidiano. Em geral, essas letras
apontam as vivências na comunidade. Carvalho et al. (2016, p. 180) aponta que
Simbolicamente a roda é agregação, é união, e isso se percebe quando as
crianças brincam de roda. Enquanto brincam, as crianças parecem integradas
ao grupo, movimentando-se dentro de um ritmo dado, fazendo parte de um
mesmo cosmo, procurando acompanhar a sincronia melódicas das cantigas
de roda, as quais são dotadas de uma carga poética, de fantasia e emoção.
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As canções de brincar vivenciadas pelos velhos proporcionavam diversão,
interação dos sujeitos através da coreografia, as letras dão ordem que devem ser
obedecidas. Como podemos ver a seguir nos relatos colhidos durante a oficina
recreativa:
Pai Francisco está na roda [roça], tocando seu violão, seu vilão;
Olhe lá seu delegado, o Pai Francisco tá na prisão, tá na prisão,
Como ele vem se requebrando, quebrando maxixe com as mãos na cadeira (bis)
(Dona Francisca – Xica, 65 anos; Dona Herundina, 63 anos).

A cantiga consiste em escolher uma pessoa para ser o personagem Pai
Francisco, que fica à frente e os demais cantam, enquanto o Pai Francisco vem
dançando em direção aos participantes da brincadeira obedecendo a letra da música.
Cabe a este escolher outro participante para ser o Pai Francisco, assim continua a
brincadeira até que todos sejam escolhidos.
A cantiga acima é bastante conhecida, contudo, em diversos momentos ela é
modificada, pois troca-se a palavra roda por roça, demonstrando assim a realidade
vivenciada pelos sujeitos.
Nas cantigas de brincar, geralmente, os participantes em círculos dão as mãos
e giram cantando. É bastante divertido. As cantigas permearam a vida dos velhos e
velhas, e até hoje ainda são vivenciadas pelas crianças, pois em vários momentos as
cantigas estão presentes no contexto da comunidade. Assim, essas brincadeiras de
roda trazem no seu bojo a ludicidade, a imaginação, que proporcionam aos
participantes momentos de alegria.
Ouvir os velhos e suas memórias lúdicas, foi uma atividade marcada pelo contato
direto também com a memória do ser negro quilombola que esses sujeitos carregam.
Assim, ao mergulharmos nas histórias de vida, percebemos a visão de mundo que
cada um transmite aos outros. Nesse sentido, as memórias não dizem respeito
apenas ao passado, ela possibilita caminhos para viver o presente. Dessa forma, as
narrativas de vida dos velhos quilombolas surgiram partir de eventos que estes
guardaram seletivamente em sua memória. Trazemos aqui outras duas cantigas de
brincar:
Sapatinho branco em todos fica bem é só na Maria que fica melhor;
Se ela já namora eu também já namorei (bis), é só com o João que fica melhor; é só com
o João que fica melhor.
(Dona Herundina Soares, 63 anos).
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Vou tirando uma pedra, ole, ole olá, ole, ole olá
Vou tirando uma pedra olé seu cavalheiro
Uma pedra não faz falta ole, ole, olá (bis)
Vou tirando duas pedras, ole, ole olá, ole, ole olá
Vou tirando duas pedras olé seu cavalheiro
Duas pedras não faz falta ole, ole, olá (bis)
(Dona Francisca – Xica, 65 anos; Dona Herundina Soares, 63 anos).

A primeira cantiga é bastante conhecida: em roda de mãos dadas, os brincantes
cantam usando os nomes dos participantes, basicamente esta retrata a passagem da
infância para a adolescência, onde iniciam os namoricos de juventude.
Na segunda cantiga, um brincante se posiciona ao meio da roda de joelhos e os
demais ficam em volta e colocam uma mão na cabeça da pessoa que está no meio,
outras duas pessoas giram em volta deles cantando, conforme vão cantando retiram
os brincantes, fazem uma contagem, até ficar o último que no final acaba sendo o par
do brincante que está no meio. Assim, geralmente os brincantes no círculo em volta
são do sexo oposto do brincante que fica no centro da roda. Nessa cantiga, estão
implícitos sentimentos como: amizade e afetividade, pois conforme vão conferindo
escolhe-se também quem fica ou sai conforme o grau de interatividade.
Essas cantigas são permeadas de ludicidade e são momentos alegria, assim em
sua infância os velhos também vivenciaram brincadeiras de roda. Essas, sem dúvida,
possibilitaram exercitar a imaginação e criatividade.
Identificamos nas falas dos velhos que o cotidiano da comunidade se manifesta
também nos cantos, pois se reuniam e ainda se reúnem em grupos para cantar e rezar
a ladainha a Nossa Senhora da Conceição, como forma de pedir graças ou para
agradecer. Essas eram cantadas por muitos durante a infância ao participarem das
manifestações religiosas da comunidade. Eram músicas da igreja, como alguns falam,
mas que fazem parte desse repertório de canções vivenciadas pelos velhos.
Destaco aqui também as músicas para ninar, que nos remetem à infância; é uma
música com letras amorosas e ritmo calmo, com o intuito de tranquilizar as crianças.
Os (as) velhos (as) nos relataram que suas mães, avós, tias costumavam cantar
sempre à noite para fazê-los dormir.
Outras músicas e canções fizeram parte das vivências infantis desses sujeitos.
Destacamos aqui as músicas cantadas para dançar o samba de cacete, uma dança
muito popular na comunidade, como podemos perceber nas falas a seguir:
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Vamos começar o samba, vamos brincar um bocadinho;
Quando nos ver a Aurora na asa de um passarinho. (bis)
(Elizia alexandrina, 100 anos).
Vamos buscar Aurora, nas asas de um passarinho;
Bora dançar um bocadinho. (bis)
(Altamira Machado, 61 anos).

Todas essas canções e músicas cantadas pelos velhos são parte também do
arcabouço cultural que eles trazem consigo; elas retratam aquilo que viam e viviam.
Ao cantarem tais canções, os velhos acabavam por agregar às letras aspectos do seu
cotidiano, além de servirem como um momento de reunião que se dava na infância e
que acabou de certa forma se estendendo para a vida adulta.
As cantigas, brincadeiras de roda como muitos também chamavam, também
possuem essa função de agregar, era isso que acontecia durante as brincadeiras: os
velhos ao brincarem se relacionavam, interagiam e principalmente criavam laços de
amizades.
Desse modo, podemos pensar que os intérpretes eram sujeitos brincantes e
ocupavam os diversos espaços da comunidade, brincavam de acordo com a sua
realidade social. Diante disso, a partir dos relatos, reconhecemos os velhos da
comunidade de Porto Alegre como brincantes que possuíam uma infância permeada
pela ludicidade. Brincar para eles era o exercício de liberdade e espontaneidade,
assim, as cantigas e as canções cantadas por eles se manifestavam em diversos
momentos da vida cotidiana.
As cantigas e brincadeiras de roda eram vivenciadas pelos velhos como uma
forma de externar suas vivências e retratar seu mundo; os(as) velhos(as) ao vivenciálas inventavam o seu brincar, dando outros significados ao seu universo infantil.
As cantigas de roda são elementos importantes da cultura popular e contém
aspectos do folclore, integrando parte da nossa história de vida e até mesmo,
porque não dizer, do nosso país, já que elas abordam aspectos importantes
da vida do homem como: trabalho, amor, saudade, tristeza, alegria.
Importante ressaltar que as cantigas de roda, muitas vezes, são ensinadas
as crianças pelos adultos. Entretanto, somente as crianças brincam na roda.
São as crianças que fazem o convite para brincar de roda (CARVALHO et al.,
2016, p. 170-180).

Podemos pensar que as cantigas possuem características próprias, com
melodia, ritmo e letras que trazem temas referentes à realidade local ou ao universo
imaginário, englobam a cultura de um modo geral.
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Valorizar a cultura popular é de suma importância. Nesse contexto, as cantigas
de roda são muito significativas, pois trazem especificidades dos sujeitos que cantam.
Assim, as cantigas e as brincadeiras de roda, possibilitam a valorização das relações
interpessoais, do respeito mútuo, permitindo troca de experiências prazerosas.
O uso das cantigas e brincadeira de roda pelos velhos quilombolas de Porto
Alegre nos pareceu algo natural, principalmente pelas meninas, que cantavam,
dançavam e brincavam diariamente e retratavam assim as suas vivências.
Portanto, as cantigas de roda não são apenas momentos de diversão, mas
também de socialização, visto que a brincadeira é a linguagem da infância, na qual o
sujeito constrói sua autonomia e cria mecanismos que servirão de base para a vida
adulta.
5.5 OS SUJEITOS, O TEMPO E OS ESPAÇOS DO BRINCAR
Neste tópico, fizemos uma reflexão sobre os sujeitos, o tempo e os espaços
do brincar na comunidade quilombola de Porto Alegre. Consideramos importante
destacar um panorama geral desses aspectos.
Trazemos aqui as falas dos velhos em relação aos seus companheiros de
brincadeiras. Traçamos um perfil também em relação ao tempo destinado ao ato de
brincar e elencamos também as falas dos velhos sobre os espaços do brincar, que
perpassam pela compreensão do espaço e da utilidade lúdica que os sujeitos atribuem
a esses espaços. Para uma melhor compreensão desses aspectos, traçamos o
quadro explicativo:
Quadro 07– Sujeitos, tempo e espaço
NOME
Elízia
Alexandrina

SUJEITOS
Brincava com amigas,
vizinhas.

José Soares

Com irmãos e primos.

Paula Lobato

Brincava com
vizinhas.

Raimundo
Soares
João Correa

Brincava com os irmãos.

Francisca
Prestes

Brincava com a minha irmã,
brincava com vizinhos.

os irmãs e

Brincava com os irmãos.

TEMPO
Normalmente no horário
da tarde, depois do
trabalho.
Nas horas de folga, depois
do trabalho na roça.
Normalmente no horário
da tarde.
Depois do trabalho na
roça.
Normalmente no fim da
tarde.
Brincava quase o dia
inteiro.

ESPAÇOS
Terreiro, na roça,
casa da farinha, no
rio.
No campo, no mato,
na casa tocando
clarinete.
Terreiro, na roça,
casa da farinha, na
casa, rio.
Rio e igarapé, no
terreiro, no campo.
Mato, no terreiro.
Perto da casa, no
terreiro, igarapé.
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Maria
Brincava com os irmãos e
Herundina
amigas.
Altamira
Brincava com amigas.
Machado
Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).

Depois da escola e dos
trabalhos de casa.
Normalmente à tarde.

No quintal, na casa,
no terreiro.
Cantiga de samba,
na casa, no quintal.

É recorrente nas falas dos velhos que seus companheiros de brincadeiras eram
os irmãos, primos, amigos e vizinhos, são sempre as pessoas mais próximas na
mesma faixa etária, assim eles compartilhavam o brincar e as brincadeiras.
Reconhecemos que os intérpretes estabeleciam com seus pares vivências lúdicas
propiciadas pelas relações de afetividade. Destacamos outro aspecto importante
nessa relação: a intimidade que os intérpretes possuíam com os demais sujeitos, pois
estabeleceram relações de amizades: alguns dos nossos entrevistados são amigos
de infância; outros vivenciaram juntos sua infância.
Os sujeitos parceiros de brincadeiras são de fundamental importância para que
a criança construa relações saudáveis, assim os velhos ao fortalecerem essas
relações na infância tiveram a possibilidade de se constituir enquanto o ser que
necessita conviver harmoniosamente em sociedade. Sem dúvida, o lúdico pode
proporcionar a construção de relações saudáveis.
Ao nos referirmos aqui ao tempo destinado às brincadeiras, devemos considerar
o tempo próprio da comunidade que parece correr de forma mais lenta, se
compararmos com o tempo na cidade. Na época infantil desses sujeitos, esse tempo
era marcado pela rotina da comunidade, assim o momento destinado ao brincar de
certa forma para alguns era escasso, devido às exigências de uma infância pobre, em
que tinham que trabalhar na roça, ou acompanhar os pais no trabalho.
O brincar se dava nos caminhos da roça, nas casas de farinha, no mato,
enquanto esperavam os pais trabalharem; quando permaneciam em casa brincavam
no quintal, no terreiro. Na volta da roça, depois do trabalho, brincavam no rio ou
campo. A maioria das vezes brincavam no horário da tarde, pois era o horário que
voltavam da roça ou já tinham terminado seus afazeres domésticos. Sobre o rio
Carvalho et al. (2016, p. 193) destaca, “O rio assume para as crianças que moram em
suas proximidades, o espaço primordial de expressão da ludicidade. É nas águas do
rio que elas compartilham suas brincadeiras, que vivenciam suas experiencias e
constroem novos conhecimentos”.
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Nas falas dos entrevistados, podemos perceber que de fato o ato de brincar
girava em torno de uma a duas horas por dia, não mais que isso, pois muitos tinham
outros fazeres, ou na roça ou em casa. Podemos pensar que este seja um tempo
reduzido, contudo, destacamos que todos foram enfáticos ao afirmar que brincaram
durante sua infância, assim, mais importante que o tempo destinado a elas, era a
qualidade dessas brincadeiras que sem dúvida eram permeadas de significados.
O tempo da brincadeira também poderia ser estabelecido a partir do interesse
lúdico dos sujeitos, as brincadeiras aconteciam naquele determinado tempo mediado
também por aquilo que o ambiente lhes oferecia, visto que se utilizavam de elementos
do cotidiano para brincar.
Em relação aos espaços do brincar, eram recriados de acordo com as
brincadeiras; o brincar aqui é entendido como uma experiência que possibilitava uma
reconfiguração dos espaços, logo, muitas vezes eram modificados para atender ao
interesse lúdico das crianças/velhos.
5.6 SABERES QUE CIRCUNDAM AS MEMÓRIAS DO BRINCAR
Neste tópico, apresentamos os saberes que se fizeram presentes nas
memórias sobre o brincar; trazemos as reflexões sobre uma educação que privilegia
o conhecimento popular e vai de encontro à hegemonia da educação formal. Assim,
os saberes aqui elencados são os saberes do cotidiano, das vivências que perpassam
pelo trabalho, pela religiosidade, que se articulam com os saberes lúdicos vivenciados
pelos velhos quilombolas cametaenses.
A perspectiva deste estudo está em consonância com aquilo que Santos
(2010) propõem: verificar outras epistemologias que orientem as práticas pedagógicas
e sociais, assim acreditamos que os saberes dos mais velhos estão ancorados nessas
outras epistemologias que Santos apresenta. Registrar as memórias das brincadeiras
a partir dos relatos de velhos e velhas se constitui nessas outras epistemologias.
Procuramos ouvi-los durante as entrevistas, também observá-los em alguns
momentos de descontração nas suas casas, e nos espaços da comunidade como,
nas casas de farinha, no jogo do baralho, dominó, no banho de rio, enfim, em
atividades que estão acostumados a realizar.
Isso nos possibilitou identificar os saberes que perpassam esses espaços.
Portanto, pensar na perspectiva das Epistemologias do Sul propõe o reconhecimento
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e valorização dos saberes culturais na tentativa de instaurar a Ecologia de Saberes.
Para Santos (2010, p. 51), “O pensamento pós-abissal parte da ideia de que a
diversidade do mundo é inesgotável e que esta diversidade continua desprovida de
uma epistemologia adequada. Por outras palavras, a diversidade epistemológica do
mundo continua por construir”.
Um dos saberes que precisa ser cada vez mais estudado e valorizado são os
saberes presentes nas brincadeiras, que se manifestam na forma de desenvolver a
criatividade, que despertam a alegria, afetividade, prazer. Nesse sentido, a brincadeira
aparece do lado dessa linha abissal, o brincar se aprofunda com as diferentes formas,
gestos e linguagens, de forma contextual, fazendo um link entre o brincar e o aprender,
uma vez que o ato de brincar transcende a infância e será reportada por toda a vida.
Para Santos (2010), as Epistemologias do Sul se configuram como
reconhecimento da diversidade epistemológica no sentido de que nenhum saber é
mais valioso que outro, mas que eles devem se relacionar de forma eficaz. Assim, os
saberes presentes nas brincadeiras dos velhos quilombolas da comunidade de Porto
Alegre são tão importantes quanto os demais. De acordo com Santos (2010, p. 54),
“Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a ideia o
reconhecimento da existência de uma pluralidade de formas de conhecimento que
vão além do conhecimento científico”.
Devemos pensar que os saberes de fato não são absolutos, são inúmeras as
pluralidades de saberes existentes em nosso cotidiano. Nesta pesquisa, trazemos
outro olhar sobre o fazer educação, que não aquela que ocorre no contexto da escola
formal, mas estamos falando de uma educação que ocorre no cotidiano dos sujeitos,
que ocorre na convivência, nos ensinamentos repassados, através do trabalho, do
saber popular, da oralidade; estas se constituem práticas educativas que vão além da
escola.
Elencamos aqui os saberes que surgiram nas falas dos intérpretes presentes
nas suas brincadeiras de infância. Destacamos os saberes lúdicos, saberes
domésticos, saberes da natureza, saberes da experiência, os saberes do trabalho e
os saberes religiosidade.
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5.6.1 Os saberes lúdicos
Destacamos este saber, pois durante esta pesquisa compreendemos o brincar
como um elemento fundamental durante a infância dos velhos quilombolas da
comunidade. Nas narrativas colhidas, percebemos que eles sempre brincaram,
mesmo quando desenvolviam outras atividades, como trabalho e estudo; a brincadeira
também estava presente nas suas vivências, utilizavam-se do pouco tempo que
tinham para brincar.
A brincadeira se constituía como uma interação, uma prática presente cotidiano
dos sujeitos. Os saberes manifestados nas brincadeiras dos velhos quilombolas
envolviam a imitação das atividades vivenciadas na comunidade, a construção dos
seus próprios brinquedos e o uso dos recursos da natureza. Assim, “Por meio do
brincar a criança não só reproduz a sua realidade, como também recria essa mesma
realidade a partir de suas vivências, interações como outras crianças, com adulto [...]”
(CARVALHO et al., 2016, p. 175).
Os saberes lúdicos vivenciados pelos sujeitos eram construídos no coletivo,
pois as brincadeiras também se davam na coletividade, a brincadeira era o momento
de estar junto, de interagir com seus pares. Assim, a brincadeira acabava por permitir
um momento de parada das tarefas diárias, um momento também de lazer e diversão.
Esses saberes se constituíam basicamente naquilo que eles externavam ao
brincar, ao se relacionarem com seus pares. A ludicidade se constituía como atividade
relevante que possibilitava aprendizagens diversas, e sem dúvida contribuía de forma
positiva para o desenvolvimento da criança/velho. A respeito disso, Carvalho et al.
(2016, p. 177) nos fala, “A ludicidade possui um valor como forma de saber, ela pode
gerar conhecimento, acompanhando as transformações da realidade vivenciada pelo
homem [...]”.
Os velhos quilombolas de Porto Alegre em Cametá-PA tiveram uma infância
permeada pelo brincar, como forma de externar aquilo que vivenciavam na família, no
trabalho, nos espaços da comunidade. Ao realizarem suas brincadeiras interagiam e
acabavam construindo seu fazer lúdico, resinificando suas vivências.
Como já vimos anteriormente, ao serem questionados se brincavam durante a
infância, todos foram enfáticos ao afirmar que sim. A partir dessa afirmação,
percebemos que o ato de brincar era algo rotineiro para eles, assim este acabava se

138
VELOSO, Alessandra Pereira de Carvalho. O entrelaçar das memórias de velhos e as suas
brincadeiras de infância: um estudo na comunidade quilombola de Porto Alegre em Cametá-PA.
2019. 175f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

____________________________

desenvolvendo a partir de um saber nato, ou seja, não precisavam de muito para
brincar, eles sabiam como brincar, com o que brincar, utilizavam do meio e dos
recursos naturais que estavam sempre à sua disposição. Brincar, portanto, para esses
sujeitos era algo inerente à sua condição de ser criança.
Cabe aqui dizer que os saberes lúdicos se manifestavam principalmente nas
trocas que se davam com os outros, através do compartilhamento, do brincar, através
do conhecimento usado e compartilhado na construção dos brinquedos, assim, esse
saber se repetia ao longo de suas infâncias. Sobre isso, Carvalho et al. (2016, p. 177)
pondera que,
As culturas das crianças são produzidas a partir da relação com seus pares
e, assim, lhes possibilitam se apropriarem, reinventarem e reproduzirem o
mundo que as rodeiam. A criança é o ator social, o ser concreto ocupa
categoria infância e que produz uma cultura específica para a significação e
entendimento de sua realidade que difere do adulto [...]”.

Esses saberes lúdicos eram apreendidos a partir da observação, da imitação:
primeiro, observava seu meio para depois refletir no ato de brincar aquilo que lhe
parecia mais interessante no seu cotidiano, assim as aprendizagens também
ocorriam, primeiro pelo olhar, pelo observar e imitar, mais tarde eles acabavam
construindo um contexto lúdico para externar sua imaginação, e assim criar e
compartilhar a brincadeira. “A cultura lúdica está impregnada de tradições diversas
nela encontramos brincadeiras tradicionais no sentido estrito, porém talvez mais
estruturas de brincadeiras reativadas, elementos, temas, conteúdos ligados a
programação infantil ou à imitação dos colegas mais velhos” (BROUGÈRE, 2010, p.
62).
Podemos pensar que os saberes lúdicos também estão ligados à dança do
samba e às cantigas, que possuem um sentido de brincadeira. Sem dúvida, essas são
manifestações lúdicas que possibilitam diversão e interação, e fazem parte de seu
cotidiano, e retratam práticas ancestrais existentes há tempos nessa comunidade.
Dessa maneira, compreendemos que os velhos quilombolas estão inseridos no
contexto do território étnico cultural, que acaba por contribuir para formação de sua
identidade racial.
Portanto, as brincadeiras rememoradas pelos velhos quilombolas de Porto
Alegre trazem no seu bojo as vivências dos intérpretes e o seu fazer lúdico. Assim
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compreendemos os velhos como os “guardiões” das memórias lúdicas próprias da
comunidade.
5.6.2 Os saberes domésticos
Outro saber que se fez presente nas narrativas dos velhos quilombolas de Porto
Alegre são os saberes domésticos; estes apareceram principalmente nas falas dos
intérpretes quando nos disseram que aprenderam alguns fazeres como cozinhar,
costurar, arrumar a casa, a partir das brincadeiras.
A circulação desses saberes através da memória é o que alimenta as narrativas
sobre a infância, é mantém viva a história desses sujeitos que atravessam o tempo e
os espaços. Os saberes domésticos estão presentes nas narrativas contadas pelos
velhos como podemos ver a seguir:
Na brincadeira aprendi primeiramente a conferir, pois tinha a cantiga de roda onde a gente
ia contando os números, a outra brincadeira importante foi a da boneca daquela boneca,
que a minha mãe fazia, eu aprendia fazer a boneca e aprendia fazer roupa, tanto para os
meus vizinhos e colegas, foi muito importante, uma aprendizagem.
(Dona Herundina Soares, 63 anos).
Pra mim também, aprendi porque eu pegava a roupa que eles não vestiam, cortava pra
fazer a roupa pra boneca, naquilo eu ia costurando na mão mesmo, aprendendo, que até
hoje eu sei fazer uma calça comprida pra criança, um shortinho, uma blusinha se for
preciso. Eu sinto que eu aprendi assim através das brincadeiras, a gente tinha um
balainho, a gente tem até vergonha de falar no meio povo que muitos não vão saber o que
é, era o que colocava tubo de linha agulha, pedacinhos de panos tesourinha, eu aprendia
fazer isso.
(Dona Francisca Prestes – Xica, 65, anos).
Acho que aprendi a costurar fazendo boneca, depois de casar aprendi com a minha mãe
a costurar, depois de casar, aprendi a talhar, pijama, paletó, calça, camisa, vestido, ensinei
pra minhas filhas. Agora dançar e volta no pescoço e cinturão eu fazia, eu gosto de cordão
e fazia desde mocinha.
(Dona Elízia Alexandrina, 100 anos).
A minhas lembranças que aprendi com a brincadeira eu soube um pouco de cozinhar
essas coisas no fogão é comigo mesma, nós ficava fazendo aquele brinquedinho, cortava,
temperava disque lá, brincava de cozinhar e aprendi a cozinhar.
(Dona Altamira Machado, 61 anos).

Os saberes domésticos foram percebidos principalmente nas falas das
meninas/velhas, mas os meninos também relataram os fazeres de casa quando
afirmaram que ajudavam a limpar o quintal – o terreiro, como muitos falam. Podemos
ver isso a seguir na fala do seu José: “Limpava o quintal, trabalhava na roça, limpava
o terreiro” (Seu José Soares, 92 anos).
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Esses saberes domésticos eram construídos e estabelecidos a partir das
brincadeiras vivenciadas por eles, que acabavam por imitar as atividades realizadas
pelos mais velhos, seus pais e avós. Assim brincavam imitando os afazeres de casa
e acabavam mais tarde interessando-se por essas atividades. A imagem abaixo
demonstra isso, pois vemos os mais velhos ensinando os mais jovens.
Imagem 49 – Fazeres domésticos

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro, 2014.

Podemos pensar que os saberes domésticos eram permeados das suas
vivências. Segundo Piorski (2016, p. 133), “Nas comunidades tradicionais, muitas
vezes, a cozinha é comunitária para trabalhar com os frutos das colheitas, e o preparo
do alimento é dado aos homens, mulheres e às crianças. A cozinha amplia-se para a
casa de farinha e o engenho de cana”.
Essas brincadeiras aconteciam de maneira livre, como já dissemos, os sujeitos
trabalharam na roça durante a infância, assim, entre uma atividade e outra elas
achavam um tempo para brincar, e representavam nestas aquilo que viam no contexto
de sua casa e da comunidade de um modo geral. Assim, Piorski (2016, p. 139) nos
traz a reflexão de que o mundo exterior desperta a imaginação criativa, pois afirma
que “A criança interessa-se por tudo o que está à sua volta [...]”.
Portanto, esses saberes domésticos circulavam por suas brincadeiras durante
a infância e depois passaram a ser ressignificados já na sua vida adulta. Ao brincar,
as crianças/velhos vivenciavam relações com os demais sujeitos e construíam
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também aprendizagens, promovendo assim uma educação significativa. Essa
aprendizagem se constitui como uma teia de significados lúdicos que são construídas
pelas crianças/velhos no seu cotidiano.
5.6.3 Os saberes da natureza
A natureza sempre se fez presente na vida dos velhos quilombolas de Porto
Alegre. Durante esta pesquisa, percebemos como eles possuem uma relação estreita
com o ambiente natural da comunidade. Os sujeitos nos relataram que se utilizavam
dos elementos naturais para construírem os seus brinquedos e também nas
brincadeiras que faziam na maioria das vezes no quintal, no terreiro, no mato. Como
vemos a seguir:
Brincava assim no limpo no quintal, no terreiro, usava o que tinha, folhas, galhos, mas
varria o quintal, cortava palha fincava e fazia as casinhas no terreiro, mas tinha que cuidar,
meu pai deixava tudo limpo. O pai delas da comadre Herudina e da Merces, fazia roça, e
o meu pai ia trabalhar com eles e nós ia só pra brincar no meio da roça. Usava vassoura
de bacabeira fazia boneca, minha mãe usava funil de folha, assim a gente pegava as
coisas no mato.
(Dona Francisca Preste – Xica, 65 anos)

Na fala de dona Francisca (Xica), percebemos que as brincadeiras se davam
em meio à natureza, e vemos também o cuidado que tinham com tudo que lhes
cercava. Até hoje é assim: o cuidar do ambiente natural, a preservação das matas do
rio, é percebida nas falas e ações dos velhos e do demais moradores. Eles usavam
os elementos naturais para brincar, mas tinham também o cuidado de preservar.
Destacamos aqui uma brincadeira comum entre os meninos que mostra que
desde a infância eles tinham uma forte relação com o mato – termo usual; iam caçar
bichos e assim passavam um tempo embrenhados naquele lugar, que naquela época
era sem dúvida bem mais preservado em suas características naturais. Na fala a
seguir vemos o relato dessas brincadeiras:
A gente brincava caçando lagarto, no mato, fazia aqueles arcos e a flecha do índio, aquela
tala da jaúba, fazia o penacho o arco, até uma vez eu fui flechar uma taracaranaga, ela
sacudiu a cabaça pra mim hum, minha senhora, aquilo me deu dor de cabeça e muita
febre e se não um curador que era bom, papai foi buscar, ele veio fez um trabalho e
descobriu que foi ela, aquilo quase me deixa louco. Desde desse dia, minha senhora,
nunca mais quis ir muito pra dentro do mato.
(Seu João Corrêa, 68 anos)

Percebemos na fala do seu João a interação com a natureza, que chama de
mato; fica claro que a natureza exercia sobre eles uma espécie de encantamento, pois
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como podemos ver na narrativa um animal expressou uma ação, que segundo o
narrador, interferiu até sua na saúde, pois o mesmo sentiu dores e febre, e precisou
usar de algo comum naquela época: os remédios de um curador, que fez com que
melhorasse.
Não nos cabe aqui questionar o fato relatado, mas o que podemos pensar com
isso é que a natureza exercia sim esse encantamento sobre esses sujeitos, e que tudo
relacionado a este ambiente natural era permeado pelo imaginário. Na fala de seu
João fica claro também que ele de certa forma aprendeu a respeitar esses espaços e
os possíveis mistérios que lá existiam, pois ele tomou mais cuidado em não adentrar
muito a mata, assim acabava por respeitar os limites impostos pela própria natureza.
Percebemos nas falas dos velhos que os saberes referentes à natureza se
apresentam nessa relação de pertencimento ao espaço onde vivem. Nessa
perspectiva, a natureza refere-se ao significado que os sujeitos atribuíam aos
elementos colhidos dela, como folhas, galhos, sementes que eram usados nas
brincadeiras. “Dessa relação simbólica do homem com o mundo natural, por ser ele
próprio, seu corpo e seu psiquismo, esse mesmo reino natural, a imaginação desponta
como uma faculdade totalmente embebida e embevecida de formas, imagens,
linguagem e comportamentos do mundo natural, parente da natureza” (PIORSKI,
2016, p. 31).
Esses saberes perpassam pelo respeito que estes demonstraram ter com a
natureza e tudo que ela oferecia. Assim, os saberes da natureza representam os
comportamentos que os sujeitos têm em relação ao espaço ambiental onde vivem.
Isso perpassa pela percepção do uso dos elementos naturais e na forma como este
compreendem o espaço. Na imagem abaixo vemos o cuidado com o ambiente e a
relação de dependência dos sujeitos com a natureza que é usada para a sua
subsistência.
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Imagem 50 – Cultivo de mudas

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro, 2014.

O saber da natureza foi observado também na relação que os sujeitos têm com
o rio que pertence à comunidade; este se constitui como espaço de brincar, por isso
o cuidado que têm com a limpeza dele. A natureza aqui é concebida como algo que
proporciona as manifestações lúdicas, pois todos os sujeitos se apropriam do espaço,
dos elementos naturais, e os utilizam em suas brincadeiras. Essa relação com o
espaço em torno da comunidade possibilita aos sujeitos sentimentos de pertencimento
ao lugar. Segundo Piorsky (2016, p. 31), “A criança encontra-se com a natureza, a
vida social, as matérias do adulto (incluindo seus gestos), os artefatos e imaterialidade
da cultura, para realizar a tarefa imaginária atemporal de desmanchar o mundo ou,
num dizer alquímico, corrigir a natureza [...]”.
Portanto, a importância da natureza para a sobrevivência na comunidade foi
algo aprendido na infância, é um saber que se faz presente na vivência dos velhos
neste lugar.
5.6.4 Os saberes da experiência
Na comunidade remanescente de quilombola de Porto Alegre, o saber da
experiência dos mais velhos ainda é valorizado, pois estes ainda são referência. É o
que se percebe quando ocorrem as ações na comunidade: eles sempre estão
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participando; como a comunidade é bastante visitada para pesquisas sobre a história,
as primeiras as pessoas a serem ouvidas são os velhos.
Os velhos realmente possuem o saber da experiência, que muitas vezes é
repassado aos jovens através da oralidade; essas experiências são adquiridas na
convivência, que geram diversas aprendizagens. Esses saberes perpassam pelo
saber popular que estes possuem da utilização de plantas medicinais, do uso
adequado do espaço da comunidade, das antigas ladainhas, das comidas típicas do
local. Na imagem abaixo, vemos como esse saber das plantas que os velhos cultivam
no quintal é mantido até hoje, e isso acaba de certa forma influenciando os mais
jovens.
Imagem 51 – Plantas medicinais

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro, 2014.

Esses saberes populares revelados na fala dos intérpretes permitem
compreender que os velhos, de certa forma por possuírem a experiência e ao
compartilharem esta, ajudam na promoção de uma boa convivência na comunidade.
Esses saberes populares podem ser comparados àquilo Fares (2010, p. 95) nos fala:
“Os textos que circulam através das voz nos rios, nas matas, nas estradas, retratam
o cotidiano das comunidades amazônicas e se comparam àqueles ditos nas falas das
praças ou nas feiras pelos aedos clássicos, ou nos serões medievais pelos vassalos,
ou ainda mais tarde pelas classes populares”.
Os saberes da experiência que os velhos possuem englobam aspectos que se
materializam no dia a dia. Esse saber promove principalmente o bem comum, como o
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cuidar do rio, das áreas em volta do campo, do terreiro, do quintal, o ajudar o outro no
trabalho, ou em outro momento; são ensinamentos repassado pelos velhos.
Os saberes dos velhos dessa comunidade são de fundamental importância
considerando que todos eles são os guardiões da experiência, da história local.
Destacamos aqui a figura de dona Elízia, que é uma das memórias vivas do lugar,
pois a sua experiência de vida, assim como a história de vida dos demais intérpretes
contribuiu grandemente para a constituição da comunidade.
Eu tento ensinar, as brincadeiras, como a gente brincava. A dança do samba eles não
aprenderam, eles aprenderam esses empurra-empurra, essa dança moderna, as
brincadeira foi que mudou, é brincadeira boa também, mas não tem mais aquela antigas,
metade do povo já morreu, aquela já não brinca como brincava.
(Dona Elízia Alexandrina, 100 anos).

Os saberes da experiência do brincar foram repassados, contudo, o modo de
brincar mudou. Mas podemos pensar que a função primordial dos velhos nessa
comunidade prevaleceu: a de guardar a memória, para que seja repassada às futuras
gerações, pois em muitos momentos assumem o papel de ensinar os conhecimentos
da cultura local.
Ao transmitir esses ensinamentos através da oralidade, ocorre na comunidade
uma educação pautada na convivência, no respeito, no ouvir. Isso sem dúvida,
possibilita o diálogo entre os velhos e os demais sujeitos. Percebemos na comunidade
em alguns momentos uma interação entre velhos e crianças. Nossa pesquisa também
proporcionou

isso

através

da

oficina

recreativa,

quando

possibilitou

os

compartilhamentos dos saberes do brincar. Isso foi importante para visualizarmos a
inserção do passado no presente que se deu a partir das experiências e dos saberes
compartilhados. A fala de Carvalho vem corroborar com isso, quando diz que “A
criança de ontem brincava, as de hoje também brincam e as do futuro também
brincarão, pois onde existir uma criança sempre haverá brincadeira” (CARVALHO et
al., 2016, p. 184).
Portanto, os velhos da comunidade quilombola de Porto Alegre trazem consigo
um grande acúmulo de experiências vivenciadas em suas memórias. Nessa
comunidade podemos pensar que as memórias englobam a ancestralidade desses
povos quilombolas na região de Cametá.
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5.6.5 Os saberes do trabalho
Os saberes do trabalho se fizeram presentes na voz dos velhos durante a
pesquisa, visto que, como já foi dito, eles trabalharam na roça desde a infância. Estes
saberes consistem em conhecimentos adquiridos nas atividades do dia a dia.
As falas dos intérpretes nos permitem perceber saberes que se refletem
diariamente no seu cotidiano, pois o trabalho na roça, nas casas de farinha, na
plantação da lavoura, foi algo que sempre fez parte sua vida. Os velhos quilombolas
trabalharam desde a infância, assim ressaltamos que os saberes do trabalho estão
ligados a atividades de capinar, plantar, medir a área da roça, colher, descascar,
limpar, ralar e produzir os alimentos, como: farinha d’água, de tapioca, o beiju, entre
outros. Além de tudo isso, eles também ainda são responsáveis pela venda, que é
realizada na feira da cidade de Cametá, para onde muitos levam seus produtos.
Evidenciamos nas falas dos intérpretes que o trabalho durante a infância foi
algo necessário para sua sobrevivência e de suas famílias, assim a família inteira
realizava atividades laborais. Adultos e crianças trabalhavam; mesmo que as crianças
não trabalhassem, tinham que ir juntos com seus pais para o local de trabalho, que
ora era a roça, ora a casa de farinha. Assim, mesmos em alguns momentos não
trabalhando de fato, vivenciavam o trabalho de seus pais, que mais tarde acabavam
reproduzindo nas suas brincadeiras.
Verificamos que no trabalho relacionado à roça tanto meninos como meninas
realizavam as tarefas, contudo, os meninos/velhos realizavam tarefas mais pesadas
por assim dizer, como arrancar a mandioca, limpar, moer; já a meninas/velhas
geralmente descascavam, lavavam. Mas, de um modo geral, as tarefas eram
realizadas por todos, adultos e crianças.
Podemos pensar que o trabalho se dava por meio do olhar, do observar, da
imitação dos trabalhos dos adultos; constituía-se como uma tarefa diária, assim iam
fazendo, aprendendo, vivenciando os saberes presentes no trabalho peculiar desse
lugar que é atividade da lavoura. A imitação e a observação também se fazem
presente nesse contexto, pois imitando os atos dos adultos os sujeitos infantis
realizavam as tarefas a elas designadas. Sobre essa observação, a imagem abaixo
retrata o que os velhos vivenciaram na sua infância, o presenciar do trabalho dos pais.
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Imagem 52 – Observação do trabalho

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro, 2014.

Posteriormente, essa observação e a imitação também se faziam presentes
nos momentos de lazer, que se davam muitas vezes no intervalo do trabalho, ou na
volta para casa depois dele. Assim, algumas vezes o trabalho tornava-se a própria
brincadeira, pois os materiais que eram deixados naqueles espaços do trabalho
serviam como elementos lúdicos.
Os saberes do trabalho perpassavam também pela colaboração, pelo
compartilhamento, pela divisão de tarefas e do espaço utilizado, como as casas de
farinha comunitárias. Percebemos também que os saberes daqueles que sabem o
ofício com mais habilidades de certa forma são considerados. Esses saberes eram
aprendidos e ensinados no cotidiano, através da escuta, do olhar e das orientações
repassadas. As crianças/velhos aprendiam a realizar as tarefas a partir dessa
interação, a educação, portanto se dava na prática diária.
Podemos pensar que a infância dos velhos quilombolas de Porto Alegre era
permeada pelas atividades do trabalho e também pelas atividades lúdicas, estas
derivadas daquelas. Nesse contexto, o trabalho permeou o universo infantil dos
sujeitos, pois mesmo tendo que exercer atividades na maioria das vezes destinadas
aos adultos, estes sempre acabavam por deixar externar o ser criança, brincavam em
meio à realidade, ao espaço destinado ao fim laboral, mas que passava a ser
ressignificado através do brincar.
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5.6.6 Os saberes da religiosidade
Outro saber importante a ser a ser considerado está ligado à festa de Nossa
Senhora da Conceição, padroeira da comunidade. As referências a essa festa e todos
os rituais que dela fazem parte foram evidenciadas nas falas dos velhos ao longo da
pesquisa, por isso consideramos importante destacar as manifestações lúdicas que
se fazem presentes nessa festa.
Os rituais são formas de conhecimento que acabam sendo compartilhados ao
longo da festa. As manifestações lúdicas presentes nos festejos são a dança do
samba, o canto das músicas, das ladainhas, romarias. Esses saberes religiosos
relatados pelos velhos fazem parte da sua infância, pois muitos vivenciavam a
preparação para a festa e seus rituais.
As rezas, as ladainhas eram algo rotineiros nos dez dias da festividade, e por
isso alguns sujeitos, por participarem ativamente, aprendiam essas rezas. Esses
saberes religiosos são permeados pela ludicidade, pois os sujeitos quando crianças,
ao participarem dessa manifestação local, se envolviam mais pelo divertimento, pela
brincadeira, dança e música. Esse momento para comunidade era um momento de
fé, mas também de diversão.
Além das rezas, observamos entre os saberes religiosos as promessas e
oferendas feitas à Santa. Essa prática da promessa é bastante comum e representa
a fé dos devotos e os agradecimentos pelas graças alcançadas. Destacamos também
a festa dançante, como eles chamam, que se realiza sempre no último dia, no
barracão, com bandas locais e também de fora.
Percebemos nas narrativas dos velhos que o rezar, o cantar e o dançar, fazem
parte dos vários momentos da festa. Eles se constituem como saberes que são
assimilados pelos participantes; normalmente essa assimilação se dá pela
observação e pela escuta dos mais velhos. Isso nos permite pensar que esses
saberes religiosos podem estar associados à devoção a Santa padroeira e também
pelos valores familiares que muitos ainda vivenciam. A imagem abaixo demonstra
isso.
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Imagem 53 – Altar na casa da intérprete dona Herundina

Fonte: imagem cedida pelo seu Lael, setembro 2010.

Esses saberes religiosos são repassados pela oralidade durante a festa: as
ladainhas, as músicas, são cantadas como forma de louvar, expressadas por meio da
fala e repetidas pelos participantes. Os velhos quando crianças, ao participarem
durante sua infância e também agora, estavam mergulhados nestes espaços de
convivência que é a igreja e o barracão, e nos rituais que fazem parte dessa
manifestação cultural, que é permeada de aprendizados que circulam nesses
espaços.
Portanto, os velhos de Porto Alegre, através desse saber vivenciado, também
aprendiam valores que norteavam sua vida, como o respeito pela religião, pela fé,
pelas tradições. Tradições que existem até hoje na comunidade; foram transformadas
ao longo do tempo, mas mantêm a essência da manifestação religiosa e cultural,
importantíssimas para esse lugar e para esses sujeitos.
A fim que traçarmos um panorama dos saberes e das práticas educativas
presentes nas brincadeiras, elaboramos o quadro abaixo, para melhor visualização.
Destacamos o saber, a forma como este é repassado e as práticas educativas
presentes nesses saberes.
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Quadro 08 – Saberes e práticas educativas
O SABER

COMO ESTE É REPASSADO

PRÁTICAS
EDUCATIVAS

SABERES LÚDICOS

Na Coletividade / Na Interação
No Cotidiano / Nas Vivências
Observação / imitação.

Brincadeiras diversas
/
Construção de brinquedos /
Danças / Cantigas.

SABERES DOMÉSTICOS

Pela memória/ Pela Oralidade
Imitação / Vivências.

SABERES DA NATUREZA

Respeito à natureza /
Pertencimento ao lugar /
Orientação.

Fazeres domésticos /
Fazeres do Trabalho na
roça / Brincadeiras (de
casinha, cozinhar).
Caça / Plantação
Limpeza / Cuidado /
Preservação.

SABERES DA EXPERIÊNCIA

Pela memória / Pela oralidade
Na convivência/ No cotidiano /
Escuta / Interação / Exemplo.
Oralidade/ Vivência na
Colaboração / No cotidiano
Escuta / Repetição / Atenção.
Oralidade / Repetição /
Observação / Imitação.

Cuidado / Ajuda ao outro /
Respeito / Educação para o
bem-estar na comunidade.
Plantar/ limpar / caçar /
medir a área / Colher e
produzir os alimentos.
Rezas/ Rituais Música/
Cantos / Promessas.

SABERES DO TRABALHO

SABERES DA RELIGIOSIDADE

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (2019).
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O ATÉ BREVE... CONSIDERAÇÕES (IN)CONCLUSIVAS
Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado [...]”.
(BOSI, 1987, p. 21)
Imagem 54 – Vista de saída da comunidade

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora, novembro 2014.

Ao iniciar esta pesquisa, as minhas memórias também emergiram, e
possibilitaram trilhar os caminhos para conhecer as memórias dos velhos quilombolas
de Porto Alegre, em Cametá-PA. Este estudo só se tornou possível através do
compartilhamento das lembranças dos velhos e velhas que são a memória viva desse
lugar. A eles, que são os guardiões da memória, nossa gratidão e respeito.
Mergulhar nas memórias do brincar dos velhos nos exigiu ouvidos atentos,
olhos abertos, sensibilidade e todos os sentidos em alerta. Isso nos possibilitou
embarcar e navegar nas memórias dos intérpretes, conhecer suas histórias de vida e
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os diversos saberes que possuem. As discussões a respeito dessa temática não se
encerram aqui, outras pesquisas poderão surgir relacionadas ao brincar no contexto
da infância de velhos ou outros temas correlatos.
Durante o estudo, chegamos a respostas das indagações iniciais que nos
impulsionaram a realizar esta pesquisa. Entre os questionamentos que nos moveram,
estava a preocupação em compreender do que brincavam os(as) velho(as)
quilombolas da comunidade de Porto Alegre; quais as brincadeiras que ficaram
guardadas em suas memórias; em que momentos essas brincadeiras aconteciam, e
ao mesmo tempo descortinar os saberes que se faziam presentes nesses brincares.
Construímos o texto dissertativo separado em seções, que foram surgindo no
decorrer da pesquisa, conforme as contribuições importantíssimas da orientadora
deste estudo, a Prof.ª Dr. Nazaré Cristina Carvalho, que também se constituiu como
uma participante da pesquisa, a quem serei sempre grata pelos momentos de
aprendizados.
Inicialmente, realizamos uma revisão das pesquisas existentes a respeito da
temática, para assim iniciarmos a escrita e a pesquisa de campo. Os dados foram
coletados nas entrevistas, na oficina recreativa e nas observações na comunidade e
nos apontaram os resultados. Foram várias visitas que nos possibilitaram uma maior
aproximação com os intérpretes.
No decorrer da pesquisa, os velhos tornaram-se intérpretes de suas memórias;
o compartilhamento destas e a participação ativa deles foi fundamental. O respeito da
pesquisa com velhos também se fez presente neste estudo, pois eles necessitavam
de atenção em suas peculiaridades.
Trouxemos os saberes que foram percebidos nas falas dos velhos, destacamos
os saberes lúdicos, os domésticos, os da natureza, os saberes da experiência, os
saberes do trabalho e os saberes religiosidade. Estes possibilitaram aprendizagens
significativas, pois se materializavam em diversos momentos no contexto da
comunidade.
Os saberes nascem no seio da comunidade e deveriam ser considerados
relevantes para os sujeitos, assim, devem dialogar também com os saberes que são
trabalhados no contexto da escola formal existente naquele lugar, para que desde
cedo os sujeitos percebam o valor de sua identidade quilombola.
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O ensino que ocorre no dia a dia, na convivência, nos conhecimentos
repassados principalmente através da oralidade promove outra forma de fazer
educação. Ao traçarmos um cenário das brincadeiras e dos saberes do brincar dos
velhos quilombolas, trazemos uma reflexão sobre essa outra forma de educar, tão
essencial para a manutenção das tradições na comunidade.
As brincadeiras descritas possibilitaram aos intérpretes variadas experiências
lúdicas. Fez-se necessário também conhecer os brinquedos por eles utilizados.
Destacamos que os sujeitos pesquisados não possuíam brinquedos industrializados,
até mesmo porque a indústria do brinquedo ainda não havia se expandido tanto, além
do fato da carência financeira de suas famílias. Por isso, eles próprios confeccionavam
os seus brinquedos, que traziam consigo as marcas dos seus autores e construtores.
Os objetos utilizados no brincar proporcionavam aos intérpretes meios para externar
sua imaginação e criatividade.
A pesquisa revelou que o brincar nessa comunidade durante a infância desses
sujeitos se dava de forma espontânea, mas não de maneira acidental, pois
vivenciavam os diferentes brincares a partir da sua imaginação. Em suas falas,
percebemos a realidade vivida na qual baseavam-se para criar uma espécie de
universo à parte, no qual o imaginário prevalecia.
Conhecemos o repertório lúdico dos velhos, que agrega também as cantigas de
roda, e ao se recordarem como brincavam, emergiu a lembrança da troca de
experiência. Assim, os intérpretes, ao compartilharem as brincadeiras com os demais
sujeitos, construíam relações de amizade.
As brincadeiras eram estabelecidas a partir do interesse, elas aconteciam em
um determinado tempo mediado muitas vezes pelo tempo do trabalho. Os velhos
brincavam em vários espaços da comunidade que eram recriados e modificados para
atender aos seus interesses lúdicos.
Constatamos que os intérpretes tiveram a possibilidade de brincar durante sua
infância, mesmo tendo vivenciado o trabalho na roça. Isso nos levou a perceber que
o brincar também foi importante para o desenvolvimento infantil desses sujeitos, pois
ao relatarem suas memórias demonstravam suas preferências por determinadas
brincadeiras. O brincar dos velhos quilombolas tinham algumas peculiaridades, a
partir delas criavam e recriavam os seus brinquedos e as suas brincadeiras tendo uma
relação íntima também com a natureza.
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As atividades lúdicas na comunidade ocorriam de forma coletiva: brincar em
grupos, com vários componentes de idades e gêneros diferentes, favorecia a
interação, não só entre os sujeitos, mas também destes com a natureza. Destacamos
o cenário natural que cerca a comunidade como uma aliada no ato de brincar, pois
oferecia elementos para que as crianças vivenciassem a sua ludicidade em um
espaço da Amazônia ainda pouco conhecida, denominada como a Amazônia
Tocantina.
Portanto, as memórias de velhos(as) são amparadas na coletividade, que
compartilhadas favoreciam a apropriação dos diversos saberes. Percebemos que as
brincadeiras tradicionais eram vivenciadas pelos velhos como parte complementar da
sua cultura infantil. Algumas representavam o cotidiano vivido pelos adultos como no
trabalho, assim as crianças/velhos daquela época buscavam imitar essas ações,
usando sua imaginação para transpor a realidade vivenciada.
Os velhos de Porto Alegre, através do compartilhamento de seu brincar,
também compartilhavam saberes vivenciados. O reconhecimento da importância do
brincar e das memórias de velhos se constituem como um meio para promover a
manutenção da cultura local, cultura essa tão essencial para a história dos sujeitos
desse lugar.
A viagem pelas memórias do brincar dos velhos quilombolas concluímos aqui....
Mas entendemos que este lócus e os intérpretes ainda têm muitas histórias a contar.
Basta que estejamos abertos a trilhar novos caminhos.
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APÊNDICE A
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR A PESQUISA DE CAMPO

(Modelo entregue ao coordenador da Associação- ARQUIPA)
Eu, Alessandra Pereira de Carvalho Veloso, Rg 5234005, CPF 712.052.842-49,
Professora das Series Iniciais na Secretaria Municipal de Educação Cametá e Técnica
em Educação pela Secretaria de Estado de Educação- SEDUC, discente do curso de
Pós Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Pará, com ingresso no
Programa em março de 2017 tendo previsão de término para março de 2019, venho
por meio deste, solicitar autorização de Vossa Senhoria para desenvolver a pesquisa
intitulada “O ENTRELAÇAR DAS MEMÓRIAS DE VELHOS E AS SUAS
BRINCADEIRAS DE INFÂNCIA: Um Estudo na Comunidade Quilombola de Porto
Alegre em Cametá-Pa. Dessa maneira, o estudo precisará ser realizado in loco, ou
seja, na comunidade remanescente quilombola de Porto Alegre, localizada no
município de Cametá no Estado do Pará/Pa e apresenta como proposta de início da
atividade de campo, o mês de outubro de 2017.
Orientadora: Profª. Drª. Nazaré Cristina Carvalho.
Pesquisadora: Alessandra Pereira de Carvalho Veloso
8.

Natureza da pesquisa: O estudo consiste em uma pesquisa de campo, de

abordagem qualitativa, cujo objetivo geral é o de analisar de que forma as brincadeiras
vivenciadas pelos velhos e os saberes contidos nessas brincadeiras se fazem
presentes no contexto da Comunidade.
Assim volta-se ao seguinte problema de estudo: Do que brincavam os(as)
velho(as) quilombolas da comunidade de Porto Alegre, em Cametá-PA? Buscando
responder essa questão, o trabalho teve como objetivo geral: Analisar as brincadeiras
de infância que surgem a partir das memórias de velhos(as) quilombolas de Porto
Alegre, Cametá-PA.
O estudo trouxe os seguintes objetivos específicos: Registar as brincadeiras de
infância dos(as) velhos(as) quilombolas da comunidade de Porto Alegre; Descrever o
tempo destinado a brincadeiras e os espaços em que os velhos brincavam; Identificar
quais saberes se fazem presentes nas brincadeiras dos velhos quilombolas da
comunidade de Porto Alegre.
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Assim, para o desenvolvimento do estudo, será necessária a coleta de dados,
os quais se darão a partir desta autorização, devido à necessidade da presença da
pesquisadora no campo (Comunidade Remanescente Quilombola). Sendo que serão
utilizados como técnicas de coletas: Conversas informais, a observação, entrevista
semiestruturada; método da história oral, visita domiciliar, oficina recreativa, registro
fotográfico, filmagens com interpretação através da análise do conteúdo.

2. Participantes da pesquisa: Os velhos que participarão da pesquisa serão um total
de 8 (oito), de ambos os sexos, com faixa etária entre 60 (sessenta) e 100 (cem) anos
moradores da Comunidade Remanescente de Quilombola de Porto Alegre.

3. Envolvimento dos sujeitos: Após a autorização de Vossa Senhoria e o
Consentimento de todos, será iniciada a coleta de dados por meio de entrevista, a
qual será realizada tendo como foco o momento de conversa com os entrevistados.
Vale ressaltar que para melhor compreensão do fenômeno a ser investigado, será
necessário o registro fotográfico dos participantes, portanto, será feito o uso de
câmera fotográfica, bem como a gravação das falas a partir das entrevistas. Ainda se
enfatiza que tais ações serão realizadas durante a visita de permanência que está
prevista para acontecer nos meses de outubro de 2017 a outubro de 2018. Vale
ressaltar que o tempo e disposição dos velhos em participar da entrevista e a
especificidade da comunidade serão respeitadas a todo tempo.

4. Confidencialidade: Todos os dados coletados durante a pesquisa de campo serão
utilizados somente para os fins referentes a este estudo, sendo que os sujeitos serão
resguardados, os nomes e imagens só não serão divulgados se os velhos envolvidos
não permitirem. Caso estes não autorizem o uso dos nomes verdadeiros receberão
especificamente nomes fictícios. Mas se obtermos autorização para uso, os nomes
verdadeiros e as imagens serão divulgados. Também ressaltamos a necessidade de
fazer uso das imagens da comunidade no corpo da dissertação de mestrado e outras
produções de cunho acadêmico. Sendo que as imagens somente serão utilizadas
após o consentimento dos entrevistados.
5. Benefícios: A participação da pesquisa não está condicionada a qualquer retorno
de caráter financeiro ou compensatório pessoal relacionado à autorização concedida
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de Vossa Senhoria bem como dos envolvidas na pesquisa. No entanto, esta pesquisa
debruça-se em uma perspectiva de valorização, reconhecimento e reflexão sobre as
brincadeiras vivenciadas pelos Velhos e os saberes contidos nessas brincadeiras.
Nesse sentindo, propomos como benefício deste estudo, a aproximação com a
realidade das construções de saberes existentes nos contextos dos remanescentes
quilombolas, contribuindo para possibilidades de valorização do processo educativo e
saberes presentes na relação das brincadeiras de Infância de velhos. Ainda, esperase contribuir para o processo auto reflexivo dos sujeitos que constituem a comunidade
de Porto Alegre, Cametá/PA, no sentido do entendimento da participação ativa dos
velho(a)s nesta construção.

6. Ônus ou despesas: Ainda se ressalta que Vossa Senhoria, e os participantes da
pesquisa não receberão ônus ou qualquer despesa ao participarem deste estudo.

7. Riscos e desconfortos: A presença da pesquisadora na comunidade
remanescente de quilombola durante a pesquisa poderá ocasionar algum desconforto
ou constrangimento na realização das atividades diárias dos sujeitos da comunidade,
devido o momentâneo convívio na presença de uma pessoa que não seja moradora
do específico contexto. Da mesma maneira, os velhos poderão ficar no primeiro
momento tímidas e receosas em compartilharem suas memórias de maneira
espontânea. Diante desta possível situação, esclarecemos desde já que todos os
momentos serão dialogados com os velhos e demais sujeitos, assim como a tentativa
da menor interferência possível durante o período de visitações e permanência na
comunidade, garantindo o máximo de respeito pelas rotinas no campo de pesquisa.
No sentido de minimizar as prováveis inquietações e insegurança durante o estudo,
asseguramos o retorno prévio dos registros das falas dos idosos a comunidade, a
partir da autorização consentida para coletarmos os dados que estarão presentes no
relatório da pesquisa e na dissertação de mestrado.
8. Segurança: A pesquisa na comunidade remanescente de quilombola de Porto
Alegre acontecerá a partir do comum acordo entre a pesquisadora, Vossa Senhoria e
os velhos que participarão do estudo, a partir de um princípio voluntário de todas as
partes, portanto, a qualquer momento da pesquisa, os participantes têm a liberdade
de recusar sua participação no estudo, sem algum tipo de prejuízo para si ou para os
sujeitos da pesquisa. Além disso, quando acharem necessário, os participantes
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poderão solicitar explicações e esclarecimentos sobre a construção da pesquisa em
contato direto com a pesquisadora, por meio dos seguintes contatos: Telefone: (91)
993305210; E-mail: carvalhoale@yahoo.com; carvalhoalessandra608@gmail.com.
Endereço: Travessa Padre Antônio Franco nº 2501 CEP: 68.400-0000- Cametá- Pa;
ou com a orientadora, pelos contatos: Telefone: (91) 91884231; Endereço: Travessa
Benjamin Constant, n° 845, apartamento 901, Reduto – Belém – Pará, CEP: 66053040. Em relação às questões éticas, enfatizamos que o projeto de pesquisa está
sendo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Certa de contar com sua colaboração, desde já agradeço
Atenciosamente
Alessandra Pereira de Carvalho Veloso
(Pesquisadora Responsável)

Nazaré Cristina Carvalho
(Orientadora da Pesquisa)

Autorização de Vossa Senhoria
(Presidente da Associação ARQUIPA)
Cametá /Pa, _______de ____________________2017
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Documento a ser utilizado em entrevista e uso de imagem assinado em duas vias: uma de
posse do pesquisador e outra do entrevistado.
Eu, _______________________________________________________________
RG ______________________________ estou ciente de estar participando de uma pesquisa
com o tema “O ENTRELAÇAR DAS MEMÓRIAS DE VELHOS E AS SUAS BRINCADEIRAS
DE INFÂNCIA: Um Estudo na Comunidade Quilombola de Porto Alegre em Cametá-Pa”.
Vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado, da Universidade do
Estado do Pará (UEPA). Minha contribuição se dará através da concessão de entrevista e
relatos orais a ser gravado pela pesquisadora, e o direito de uso de minha imagem através de
fotos ou filmagens a serem usadas para a finalidade da pesquisa, garantindo que não será
utilizada para o detrimento de minha pessoa ou da imagem da comunidade. Minha
participação não envolve custos, como também nenhuma compensação financeira ou outro
tipo pela mesma. A pesquisa não envolve riscos ou danos à saúde. Reservo-me ao direito de
não responder algumas das perguntas ou de, a qualquer momento, interromper a entrevista
ou a captura da imagem caso seja necessário ou por algum motivo, cancelar a autorização
consentida e retirar-me do processo. A assinatura desse consentimento não inviabiliza
nenhum dos meus direitos legais. Eu poderei solicitar explicações e esclarecimentos sobre a
construção da pesquisa em contato direto com a Pesquisadora, por meio dos seguintes
contatos:

Telefone:

(91)

carvalhoale@yahoo.com;

99305210;
Endereço:

E-mail:
Travessa

carvalhoalessandra608@gmail.com;
Padre

Antônio

Franco,

nº

2501,Brasília,Cametá Pará, CEP: 68400-000; ou com a Orientadora, pelos contatos: Telefone:
(91) 9188-4231; Endereço: Travessa Benjamin Constant, n° 845,apartamento 901, Reduto –
Belém – Pará, CEP: 66053-040. Após ter lido e discutido com a pesquisadora os termos
contidos nesse consentimento livre e esclarecido, concordo em participar como colaborador
(a), contribuindo com o prosseguimento do estudo da pesquisadora Alessandra Pereira de
Carvalho Veloso (RG 5234005 SEGUP-PA).
Data: ______/_____/_______.
_______________________________________________________________
Assinatura do colaborador (NOME)
________________________________________________________
Pesquisadora: Alessandra Pereira de Carvalho Veloso
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APÊNDICE C
ROTEIRO ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA

1. Nome____________________________________________________
2. Idade______
3. Data nascimento _______/________/_________.
4. Sexo: _____ Masc. ______ Fem.
5. Local de nascimento:
6. Trabalhava ou Trabalha?
7. Sempre morou na Comunidade?
8. Tem filhos? quantos?
9. Estudou? até que serie?
10. Quais as lembranças / memórias de sua infância?
11. Você brincava durante a sua infância?
12. Quais brincadeiras você brincava?
13. Com quem você brincava durante a sua infância?
14. Em quais espaços da comunidade você brincava?
15. Em que horários do seu dia você brincava?
16. Quais objetos, materiais e utensílios eram usados nas brincadeiras?
17.Voce aprendeu algo como essas brincadeiras? Quais são esses saberes?
18. Você gostaria de falar mais sobre sua infância?
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APÊNDICE D
ROTEIRO DA OFICINA RECREATIVA
(Modelo entregue a coordenador da associação- ARQUIPA)

Oficina de Brinquedos e Brincadeiras Tradicionais na Comunidade Quilombola de
Porto Alegre
Pesquisadora: Alessandra Pereira de Carvalho Veloso
Formação: Pedagoga, Historiadora, Especialista em Psicopedagogia, Especialista
em História Afro-brasileira e Indígena. Aluna do Programa de Pós-graduação em
Educação- Mestrado da Universidade do Estado do Pará- UEPA. Professora das
Séries Iniciais da Rede Municipal de Cametá, Técnica em Educação pela Secretaria
de Estado de Educação-SEDUC.
Público Alvo: Velho(a)s da Comunidade Quilombola de Porto Alegre, Cametá /Pa e
Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Porto Alegre
Data: 20/04/2018
Horário: 14h às 18h
Local: Comunidade de Porto Alegre
Justificativa:
Esta oficina buscará registrar os brinquedos e as brincadeiras que os velhos da
Comunidade Quilombola brincavam durante sua infância. A oficina é parte da
Pesquisa de Dissertação de Mestrado em Educação que está em andamento.
Os velhos, dessa comunidade são entendidos nessa pesquisa como sujeitos, de
histórias e memórias. As memórias das brincadeiras de infância ao serem trabalhadas
no contexto cultural da comunidade nos levam a construir outros significados sobre o
papel desses sujeitos nesta comunidade. “O homem é um animal amarrado a teias de
significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua
análise (...)”. (GEERTZ, 1989, p.15).
Esta oficina se constitui como um instrumento para coleta de dados, e será de
fundamental importância para pesquisa. Construímos assim, este roteiro para o
desenvolvimento da oficina, procurando deixar os velhos(a)s a vontade para repassar
os saberes presentes nas suas Memória do Brincar.
Portanto, levando em consideração que brincar é algo quase natural da criança,
e que os velhos de alguma forma também brincaram durante a sua infância, nesta
oficina os velhos demonstrarão algumas das suas brincadeiras e brinquedos
tradicionais aos mais jovens da comunidade, assim estaremos fazendo o registro
através de filmagens das brincadeiras e das falas dos velho(a)s.
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Objetivos:
•

Investigar os brinquedos e as brincadeiras infantis que surgem a partir da
memória dos(as) velhos(as) quilombolas da comunidade de Porto Alegre,
Cametá-PA;

•

Gravar em áudio e vídeo os brinquedos e as brincadeiras que surgem a partir
das memórias de velhos (as) quilombolas;

•

Identificar quais saberes se fazem presentes nas brincadeiras dos velhos
quilombolas da comunidade de Porto Alegre.

Metodologia:
A pesquisa é de cunho qualitativa e têm como enfoque a história oral, assim a
oficina também será realizada no intuito de registar as memórias dos velhos. Esse tipo
de pesquisa possibilita o contato direto com a realidade, valoriza os pontos de vista
dos participantes.
A oficina se dará por meio de uma roda de conversa onde os velhos
demonstrarão os mais jovens alguns brinquedos tradicionais. Também registraremos
as falas e imagens dos velhos interagindo com os mais jovens. Faremos filmagens
coletivas, ao final o(a)s velho(a)s participantes responderão as seguintes indagações:
Quais brincadeiras você brincava durante a sua infância? Você aprendeu (saberes)
algo com essas brincadeiras?
A oficina possibilitará a compreensão das brincadeiras presentes nas memórias
de velhos. Durante a oficina buscaremos respeitar o momento e a disponibilidades
dos velhos.

Recursos: câmera fotográfica, filmadora, tesoura, estilete, materiais reciclados
(retalhos de pano, latas de sardinha, sandálias velhas), matérias da natureza (folhas
de inajá, folha de bananeira, ouriços)
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APÊNDICE E
PLATAFORMA BRASIL
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