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na Chapada Diamantina (BA). O destaque da narrativa fica na riqueza das 
manifestações culturais específicas do local. Conforme a noção geral mais 
conhecida, “quilombo” era o local de refúgio dos que conseguiam fugir do sistema 

escravista colonial, contudo, após a Constituição de 88 e a ressignificação operada 
na palavra e na sociedade, quilombo hoje é símbolo de resistência e preservação 
cultural. No texto, também será apresentado um panorama geral da situação dos 
povos e territórios quilombolas pelo país. A reportagem busca demonstrar uma 
pequena fração do que significa ser quilombola em meio a uma realidade 
globalizadora e quais são suas perspectivas para o futuro. 
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RESUMO 
 

Conforme a noção geral mais conhecida, “quilombo” era o local de refúgio dos que conseguiam 

fugir do sistema escravista colonial, contudo, após a Constituição de 88 e a ressignificação 
operada na palavra e na sociedade, hoje é símbolo de resistência e preservação cultural. No 
Brasil existem cerca de três mil comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural 
Palmares, em posse da titulação de terra, apenas 7%. Este Trabalho de Conclusão de Curso é 
uma reportagem multimídia sobre a trajetória de existência/resistência do Quilombo do 
Remanso, na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina (BA). O destaque da narrativa fica na 
riqueza das manifestações culturais específicas do local. No texto, também será apresentado 
um breve panorama da situação dos povos e territórios certificados pelo país. A reportagem 
busca demonstrar uma pequena fração do que significa ser quilombola em meio a uma realidade 
globalizadora e quais são suas perspectivas para o futuro. 

 
Palavras-chave: Jornalismo. Povo Quilombola. Quilombo do Remanso. Caruru. Jarê. 
Identidade Quilombola. Lençóis Chapada Diamantina. Reportagem multimídia. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 
A palavra “quilombo”, que em sua etimologia bantu quer dizer acampamento 

guerreiro na floresta, foi popularizada no Brasil pela administração colonial, em suas 
leis, relatórios, atos e decretos, para se referir às unidades de apoio mútuo criadas 
pelos rebeldes ao sistema escravista e às suas reações, organizações e lutas pelo fim 
da escravidão no País (LEITE, 2008, p. 1).  

 
A partir da Promulgação da Constituição Federal de 1988, o termo “quilombo” virou 

uma categoria jurídica que visa assegurar a propriedade definitiva às comunidades negras rurais 

dotadas de uma trajetória histórica própria e relações territoriais específicas, bem como 

ancestralidade negra relacionada com o período escravocrata. A antropóloga Ilka Boaventura 

Leite afirma que a palavra “quilombo” é um marco da luta contra a dominação colonial e de 

todas as lutas dos negros que seguiram (LEITE, 2008).  

É pensando em uma perspectiva da resistência, das lutas, da identidade e das conquistas 

que esta reportagem multimídia narra a história do Quilombo do Remanso, localizado dentro 

da APA – Marimbus/Iraquara, ao lado do Parque Nacional da Chapada Diamantina, no 

município de Lençóis, interior da Bahia. Entre idas e vindas, a Comunidade do Remanso conta 

hoje com cerca de 65 famílias. Os moradores são descendentes da família de Seu Manoel 

Pereira da Silva, antigo habitante na fazenda do Limão, município de Andaraí. A economia 

depende dos rios Santo Antônio, Roncador e Utinga que se encontram e formam os Marimbus. 

Nessa área as famílias quilombolas plantam, nos períodos de vazante agricultura de 

subsistência como banana, mandioca, feijão, abóbora, manga, laranja, limão, quiabo e extrai o 

azeite de dendê e mel. E realizam a pesca de piau, incrumatá, traíra, molé, tucunaré e jundiá. 

A comunidade ficou isolada da área urbana de Lençóis por muitos anos, devido à falta 

de acesso. Só se conseguia ir enfrentando a pé uma caminhada de mais de três horas, ou de 

jegue. A estrada construída pelos próprios moradores após uma abertura de caminho feita pela 

Prefeitura, possibilitou a aproximação com os departamentos públicos e a melhora de alguns 

serviços básicos, como a eletrificação rural. Atualmente quase todos as famílias possuem um 

carro, o que fez grande diferença nas necessidades de saúde emergenciais. O Remanso possui 

a estrutura de um Postinho de Saúde que nunca viu um médico passar por ali. A Escola 

Municipal funciona em três turnos com alunos que vão desde a educação infantil, fundamental 

I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na parceria com a comunidade e a Associação 

Grãos de Luz Griô, a escola vem lutando para garantir um currículo quilombola que aproxime 

mais a realidade das famílias, que busque preservar os costumes ancestrais e a contação de 
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histórias.  Para frequentar o ensino médio é preciso ir ao centro da cidade, trajeto que é 

oferecido por um ônibus escolar público. 

Mesmo diante da luta característica e da resistência, o Remanso só adquiriu a 

certificação Quilombola em 2006. A escritura da terra lhes foi doada por herdeiros de antigos 

fazendeiros da região, mas não é demarcada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). De acordo com dados da Fundação Cultural Palmares (FCP), existem em 

torno de 3 mil comunidades quilombolas no Brasil. Destas, apenas 7% têm a titulação de suas 

terras expedida pelo Instituto. A reportagem demonstra alguns conflitos que impedem o avanço 

nesse processo, fundamental na própria construção de identidade dos sujeitos. “Na 

antropologia, o conceito de território surge como conceito-chave nos estudos sobre os 

processos de identificação e territorialização dos negros no contexto das relações interétnicas 

do país” (MOMBELLI, 2009, p. 57).  

Ao considerar a hipótese de que seriam incluídas perguntas sobre os Quilombolas no 

Censo IBGE 2020, é inevitável pensar na questão de identidade que engloba esta problemática. 

Grande parte da população não tem acesso aos estudos e processos que ressignificaram o “ser 

quilombola” hoje, e não saberiam ir longe da história ensinada no ensino básico a respeito dos 

refúgios montados pelos homens e mulheres negras que fugiam do sistema escravista colonial. 

Por isso, o Censo seria fundamental para fornecer os dados e informações sobre as 

comunidades. Se o IBGE não os incluir agora, serão mais 10 anos de atraso para de fato colocar 

as demandas quilombolas no mapa do Brasil. Independente dos desdobramentos do Censo, esta 

reportagem trabalha com as complexidades que englobam as identidades, principalmente em 

meio aos tempos modernos. 
A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 
nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não 
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2006, p.13) 

 
A partir deste conceito de identidade teorizado por Stuart Hall, este trabalho buscou 

entender a narrativa de ser dos sujeitos. Pensar sobre as nuances da historicidade e dos 

processos de transformação das sociedades em meio à vida dos povos quilombolas.  

Para as comunidades negras dessa região da Bahia, outro conceito chave é a 

religiosidade. No Remanso, em Lençóis e por praticamente toda Chapada Diamantina, é 

praticado o Jarê. Religião parecida com um candomblé de caboclo, que mistura influências de 

ritos indígenas, e costumes e santos católicos. 
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O jarê, que pode ser considerado uma espécie de candomblé de caboclos, envolve 
festas em que praticantes cantam, dançam e em geral permitem que as entidades das 
quais mais se aproximam se manifestem em seus corpos. Frequentemente há repastos, 
rituais ou não, e ocasionalmente sacrifícios animais, quando em ocasiões iniciáticas. 
As cerimônias têm duração variável, em torno de cinco a dez horas seguidas num único 
dia. (BANAGGIA, 2017, p.127) 

 
Manoel dos Santos Pereira era um pai de santo curador de Jarê, mas desde que faleceu 

no ano 2000, deixou sua comunidade sem alguém que continuasse seus trabalhos. Seu filho 

Getúlio espera se fortalecer e assumir este lugar espiritual, pois sem ele, um vácuo se formou. 

A união se enfraqueceu. E parte dos moradores se converteu à religião evangélica, renegando 

as tradições de matriz africana. A apuração também buscou entender esta nuance. 
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2. JUSTIFICATIVAS 
 
A ideia desta reportagem surgiu quase que espontaneamente no peito depois do período 

de três meses que passei no estado da Bahia no ano de 2017. Durante o mês de outubro estive 

na cidade de Lençóis e conheci Gal, natural do Quilombo do Remanso e filha de Manoel Pereira 

da Silva. Sua história e sua identidade são vinculados ao “ser quilombola”, e mesmo morando 

na área urbana de Lençóis, preserva suas tradições e participa dos Carurus e Jarês realizados 

na comunidade, além de visitar constantemente sua família.  

Gal foi a inspiração e a conexão que estabeleci para a pauta acontecer, mas as 

justificativas se estendem longínquas ao período escravocrata. Segundo a antropóloga Raquel 

Mombelli, anterior à abolição da escravatura, a Lei de Terras de 1850 previa o acesso às terras 

através de compra, prioritariamente, para uma população branca. Então uma população de 

africanos escravizados (inclusive, muitos já livres) que detinham algum pedaço, seja por via de 

herança ou prestação de serviço ou compradas, não conseguiam regularizar a situação dentro 

da Lei de Terras.  O estado não reconhecia como legítimas essas posses e transformava essas 

terras de uso comum em terras para o mercado. Quando a abolição foi assinada em 13 de maio 

de 1888, os escravos libertos foram deixados à própria sorte. Dessa maneira, os Quilombos se 

fortaleceram como um modo  de organização social que permitiu a resistência conjunta,  sob o 

sofrimento de perseguições e isolamento. Após o momento de abertura democrática pós 

ditadura e o debate da constituição de 1988, as comunidades negras rurais apresentaram sua 

pauta de modalidade diferenciada de uso e ocupação das terras, que não estava recebendo 

reconhecimento efetivo.  

Foi só  na Constituição de 1988 que se garantiu às comunidades quilombolas o direito 

à propriedade de suas terras. Contudo, apenas 7%  das comunidades vivem em áreas tituladas. 

Além disso, o Incra, que é o órgão responsável pelas titulações, tem recebido cortes no seu 

orçamento desde 2017. Consequentemente, a atividade de titulação está praticamente 

paralisada.  

Ademais, o desprezo que o atual presidente Jair Bolsonaro (PSL) demonstrou pelos 

povos quilombolas em uma fala feita pelo então candidato em uma palestra no Clube Hebraica, 

no Rio de Janeiro, foi um dos impulsos a realizar a apuração para esta reportagem. Bolsonaro 

afirmou ter visitado uma área de remanescentes de Quilombos e que, entre os moradores do 

local, “o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada! Eu acho que nem 

para procriador eles servem mais”.Após o episódio, o candidato foi denunciado por racismo 
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pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em junho deste ano, o processo foi encerrado  e 

Bolsonaro, absolvido.  

Ao lembrar da trajetória de Gal e seus irmãos desde a infância trabalhando com afinco, 

refleti sobre a defasagem de informação a respeito de suas lutas. No imaginário popular, 

quilombos ainda são coisas do passado. Fui atrás de reportagens sobre o tema, mas não 

encontrei grande quantidade de produções que não fossem acadêmicas ou referentes aos 

conflitos de territórios. Na  Antropologia os debates são extensos, entretanto na área do 

Jornalismo, apenas dois trabalhos de conclusão de curso feitos na UFSC exploraram a questão 

com profundidade. Por isso a decisão de elaborar uma grande reportagem que pudesse contar 

a vivência de pelo menos uma dessas comunidades. Uma vivência que não é só de dor, mas de 

muita resistência, de laços familiares e espirituais profundos e tradição diária. Cada Quilombo 

possui suas próprias manifestações identitárias, mas escolhi o do Remanso por ser localizado 

no estado que mais concentra quilombos certificados em seu território e por ter a prática de 

uma religião exclusiva da Chapada Diamantina. 

 

 

2.1 Mídia 

O primeiro pensamento sobre o formato havia sido realizar uma grande reportagem em 

texto, direcionado ao meio impresso. Porém, em uma conversa com meu orientador Prof. 

Samuel Lima, ele sugeriu o formato multimídia em um estilo parecido com o adotado pela 

repórter Ângela Bastos na Reportagem “As quatro estações de Iracema e Dirceu”.  

Durante a apuração concluí que o registro fotográfico e a captação de áudios seriam 

muito enriquecedores para o trabalho. Como Eliane Brum explica no posfácio de seu livro O 

Olho da Rua, a foto não é um complemento ou a mera ilustração de um texto, ela conta uma 

história tanto quanto a palavra. Para este trabalho, utilizei uma Nykon D300 emprestada pelo 

Laboratório de Fotojornalismo do Departamento de Jornalismo da UFSC. 

Os áudios trazem a riqueza do sotaque na fala, nas palavras longas e quentes como o 

sol desértico. O batuque do tambor, a reza e as cantigas não poderiam ser transmitidas de um 

modo melhor  que o som. Porém, meu celular falhou na captação de qualidade e o resultado 

foram diversos áudios com som estourado. Para solucionar este erro, contei com a ajuda de 

uma pessoa com experiência em programas de edição de áudio, e assim pude utilizá-los como 

parte fundamental da reportagem.  

https://oglobo.globo.com/brasil/processo-encerrado-bolsonaro-absolvido-em-acusacao-de-discriminar-quilombolas-23723882
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A reportagem multimídia permite explorar as diversas dimensões dos fatos, e a fim de 

demonstrar as sensações do Remanso, não caberiam apenas palavras. Além das fotos e áudios, 

utilizei também diversos hiperlinks direcionados a notícias e dados que se conectam com a 

história, mas que fugiriam da linha narrativa adotada.  

A respeito do gênero jornalístico que escolhi na escrita da reportagem, decidi que não 

caberia um texto duro, e tentei seguir a linha do jornalismo literário. Desta forma, mais 

liberdade para explorar subjetividades e não-linearidades.  
De repente compreendi que existiam na literatura outras possibilidades além das 
racionalistas e muito acadêmicas que tinha conhecido até então nos manuais de 
colégio. Era como se despojar de um cinto de castidade. (MARQUEZ, 1982, p. 33). 
 

A escolha de não realizar vídeos foi devida à falta de prática com o processo. Além do 

mais, acredito que seria muito complicado realizar filmagens sozinha durante a apuração, e 

sem a presença da câmera pude me aproximar mais das pessoas e receber mais liberdade delas. 

Para montar a estrutura da página onde seria veiculada a reportagem escolhi a 

ferramenta de site Readymag, por ser muito intuitivo e possibilitar o acréscimo de mídias 

facilmente.  
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3. PROCESSO DE PRODUÇÃO  
 

3.1. Pré-apuração 
 
Conforme expliquei anteriormente, a ideia para a reportagem surgiu primeiro em 

outubro de 2017. Durante um semestre de trancamento do curso, conheci Gal Pereira da Silva 

enquanto eu trocava trabalho por hospedagem no Albergue de Lençois Backpackers, local onde 

ela trabalha preparando o café-da-manhã. E era nessas manhãs de café que ouvia sobre sua 

infância, sobre o Jarê e sobre seu pai.  Mas naquele período apenas conheci sua história e 

relação com o quilombo. Depois que voltei de viagem, mantivemos um breve contato via redes 

sociais. Este elo foi fundamental para os primeiros passos com a pauta.  

No momento que decidi escrever sobre a vida da comunidade do Remanso, conversei 

com Gal para saber se ela aprovava a ideia e se haveria uma abertura por parte dos moradores. 

Expliquei que haveria fotos e áudios, mas principalmente conversas. Por ela, estava tudo bem. 

Contudo, Gal não mora no Quilombo há muitos anos e sua recomendação era que eu ligasse 

para seu irmão Getúlio para obter o aceite.  Depois de algumas tentativas falhas, consegui entrar 

em contato com ele por meio de um orelhão no local, visto que o sinal de celular é muito fraco. 

Essa decisão de obter um “aceite” para realizar uma reportagem pode ser vista como 

equivocada ou “pouco profissional” por não ser o jornalismo de bater de porta em porta e 

realizar a apuração custe o que custar. Mas enquanto mulher branca, privilegiada, de classe 

média, que iria adentrar um espaço distante de meu lugar de fala, acredito que uma atitude 

mínima seria saber se minha presença não iria gerar um desconforto. Essa escolha não significa 

que eu acredite que o jornalismo não deva gerar desconforto e  incômodo, deve. Mas não nas 

pessoas que já são marginalizadas e invisibilizadas pelas narrativas dominantes, e sim 

desconforto naqueles que detém o poder.  

Com tudo acertado, ainda durante a elaboração do pré-projeto, comecei a apurar. A 

primeira etapa do trabalho consistiu na leitura e pesquisa bibliográfica acerca dos povos 

quilombolas. A intenção foi aprofundar o conhecimento histórico e antropológico no assunto 

através de uma perspectiva afrocentrada e anti-colonialista, o que  promove uma ideia 

revolucionária porque estuda ideias, conceitos, eventos, personalidades e processos políticos e 

econômicos de um ponto de vista do povo negro como sujeito e não como objeto (ASANTE, 

2007).  
 

Afrocentricidade é uma afirmação do lugar de sujeito dos africanos dentro de sua 
própria história e experiências, sendo ao mesmo tempo uma rejeição da marginalidade 
e da alteridade, frequentemente expressas nos paradigmas comuns da dominação 
conceitual europeia (MAZAMA, 2003, p. ) 
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Durante a transição do mês de julho/agosto teve início a checagem de dados gerais do 

INCRA, da Fundação Palmares. Entrei em conflito sobre realizar entrevistas com 

pesquisadores antes de pisar de fato na terra quilombola. Receei “treinar” o olhar e não me 

permitir observar pequenas sutilezas do cotidiano enquanto talvez buscasse uma confirmação 

dos estudos lidos anteriormente. Então a decisão foi  procurar essas fontes no retorno. Outro 

ponto de dúvida foi a data da viagem à Bahia, gostaria de estar presente em alguma celebração 

e consegui estar lá durante o Caruru de Cosme e Damião.  

 

3.2. Apuração 
Reportagem exige um primeiro movimento radical: atravessar a larga rua de si mesmo 
[...]. O movimento da reportagem implica desabitar-se de si para habitar o outro, o 
mundo que é o outro. Só nos tornamos capazes de completá-lo pela escuta, esta que se 
faz com todos os sentido, que apalpa tanto o dito como o não dito, tanto o que soa e 
ressoa quanto o silêncio. (BRUM, 2017, p. 365). 
 

Como Eliane Brum sintetiza, para o exercício do jornalismo é preciso atravessar o 

mundo que é o outro, então para realizar a apuração presencial, viajei para a Bahia no dia 08 

de setembro. Mas não apenas as fronteiras físicas, é preciso emergir,  para, só assim, começar 

a entender. Cheguei em Lençóis um pouco depois da meia-noite. Logo na manhã do dia 09, 

reencontrei Gal e pudemos começar a conversar mais profundamente sobre a reportagem. Ela 

não quis me conceder nenhuma entrevista, porém me auxiliou muito no direcionamento das 

ideias para a apuração na Comunidade: o jeito das pessoas, como abordar, quem é mais 

fechado, quem gosta de contar uma história. Pontos que abrem o caminho pra quem entra em 

terreno desconhecido. Além disso, ela me ajudou a encontrar as melhores datas para ir até o 

Remanso e os meios de transporte para chegar lá.  A Chapada Diamantina é um destino 

extremamente turístico, então os moradores estão acostumados, de certa forma, a receber 

repórteres, pesquisadores ou fotógrafos. Ainda assim, não há transporte público. A maneira 

mais comum é achar uma pessoa que esteja disposta a dirigir até a região por um preço 

combinado ou ir na garupa de mototaxi.  

Devido à contratempos, apenas no dia 13 (sexta-feira) conseguimos ir até o Remanso. 

Eu realmente queria ter o primeiro contato na comunidade com a presença de Gal, então não 

houve possibilidade de ir antes. Fomos de carro com Gisele, dona de um Hostel na rua do 

Albergue. Carro foi cheio. Eu, Gal e mais duas parentes com uma criança de colo. Achei que 

seria mais longe, mas de carro é relativamente perto. Saímos da estrada geral que leva a saída 

da cidade e viramos a direita. A partir daí a estrada é só de terra. Terra vermelha e também 
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arenosa. O caminho é cerceado por vegetação e alguns sítios. Um deles é uma plantação de 

mangas e outras frutíferas orgânicas, chamado Fazenda Bioenergia. Algumas casinhas vão 

aparecendo aos olhos e em questão de dois minutos já estamos lá no centro do Quilombo. 

Deixamos o carro em baixo da sombra de uma árvore. 12h45. Uma praça redonda ampla de 

terra vermelha é o centrinho de tudo. Casas de taipa, e casas azuis, brancas, verdes, e de 

acabamento de cimento cerceando o espaço. Um barzinho de bambus, quadra abandonada ao 

fundo. Três banquinhos em volta de uma árvore grande dão aconchego pra quem se aproxima 

pra prosear.  

Um homem de 1,80, porte grande e feições sérias está sentado conversando com um 

outro cara que estava passando com uma moto. É Getúlio que carrega as feições sérias que não 

esboçam nem um rascunho de simpatia para mim. Eu havia dito que ia ontem e ontem ele 

esperou o dia todo. Hoje não esperava, hoje não queria falar.  Então resolvemos que seria 

melhor falar com Judite primeiro. Ela estava na cozinha de Hermelina, esperando para trançar 

o cabelo. As cozinhas hoje são onde antes eram as moradias. Mas com a melhora das condições  

acontecendo lentamente a maioria deles conseguiu construir outra estrutura de tijolos e 

cimento. 

No meio do caminho alguém diz que Alvino (pescador) está tecendo a rede de pesca, e 

passamos lá para tirar fotos. Alvino tem um sorriso e simplicidades doce. Não conversamos 

muito, mas é algo que se sente só de se chegar perto. Apanho dos botões da câmera profissional, 

mas consigo acertar. Ele quer um retrato e vou revelar para entregar na terça. Gal planeja um 

projeto para mostrar o que cada um sabe fazer no Remanso, e Alvino parece bem contente em 

poder mostrar sua agilidade no fio escorregadio do nylon. 

Na cozinha de Hermelina, estão ela e Judite sentadas em duas cadeiras de plástico 

conversando. Não vou chamar de entrevista o que fluiu feito às águas da Chapada. Estar com 

Judite aquece o coração. Acolhedora nas palavras e nas marcas dos olhos. 86 anos. Uma 

fortaleza. Não houve uma criança, adolescente, ou jovem adulto que passou por ela e não 

passou para beijar sua mão e pedir a benção. 

O cheiro de peixe impregnado me impele a começar perguntando sobre o que eles 

pescam e o que plantam no quintal. E assim passamos pelos pés de laranja, manga, limão, coco 

de dendê, aipim, cana, açafrão. Hermelina descasca um aipim pra eu ver o quanto é bonito. É 

mesmo. Mas me impressionou mesmo a rapidez com que ela descascou dois aipins enquanto 

eu não conseguia acertar os ajustes da câmera. A estrutura de chão batido e teto de palha é 

escura. Em cima de uma mesa no canto esquerdo todos os utensílios estão empilhados: panela, 
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paneloes, chaleiras. Um armário branco encostado em uma das paredes com mais vários 

potinhos, jarras, talheres. E o fogão a lenha com panelas vazias em cima. Atrás das cadeiras, 

alguns baldes de aço e vassouras da palha de coco de dendê. Do quintal passeamos pela história 

da fundação e das famílias, mas o que engrenou mesmo o papo foram as histórias de cobra. 

Por essa hora Simone entra com sua filha Pérola, e puxa um tijolo pra se sentar conosco. 

Pérola, faz das pedras suas amigas. Traz uma pra cada uma de nós. As horas escorrem e de 

repente já passava das três e meia e nem o cabelo de Judite estava trançado ainda. Gal veio nos 

apressar e fomos sentar na frente da casa de Alvino que estava mais fresco. Judite tem o cabelo 

grisalho e grosso, antes tratava o cabelo com o azeite mesmo, hoje usa cremes vendidos por 

revenda ali no Remanso. Mãos ágeis de Hermelina tecem as tranças e as memórias em minutos. 

Simone ama as tranças, sonha em um dia ter um espaço só pra fazer isso. 

Sol de 32 graus, nenhuma nuvem no céu. O primeiro dia de apuração abriu meu coração 

para o que veio a ser um processo muito familiar e íntimo, ainda que superficial em seu tempo 

limitado. Hermelina e Simone ficaram de me mostrar a casa da farinha. Judite vai me mostrar 

sua roça, e disse que preciso ver o rio. Também planejei ir na escola e passar na frente do posto 

de saúde inativo. A prefeitura estava construindo outra quadra, não perguntou nada para eles e 

não quis ouvir opinião.  

Durante os fim de semana, transcrevi as entrevistas. E na segunda-feira fui à Secretaria 

de Educação e à Secretaria de Saúde. Solicitei conversar com os secretários, porém, os dois 

estavam viajando e voltariam na terça. Então falei com a coordenadora da secretaria de Saúde, 

Tais, e ela me disse que não poderia conceder entrevista assim. Que seria necessário levar um 

ofício. O que é improvável, porque segundo a Lei de Acesso à informação, todas as pessoas 

têm direito ao acesso a informações que são públicas. Ademais, os dados do site da prefeitura 

são extremamente desatualizados.  

Na terça-feira (16) a rota até o Remanso foi feita de mototaxi, o motorista: Pará. Ele 

mora em Lençóis desde 2008, e tem a moto que nos leva há 9 anos. Conhecedor da região, vai 

me contando um pouco dos caminhos que atravessam a estrada, alguns apenas rotas de cavalo, 

outros entradas para fazendas. Mostra os sítios de frutas , e conta das mangas e abacaxis que 

frutificam. Ás 09h20, chegamos na comunidade. Foi importante vir esse horário para chegar a 

tempo de ver um pouco da preparação. Naquela parte do terreno moram Nalva, e Judite. A casa 

de dona Judite é a do fundo. Entrando na área externa coberta, que ainda não sabia que é 

também o terreiro, estavam duas crianças brincando, a mãe de Gal (Zilda) e outros parentes da 

família. No canto, três tambores altos. Vou até a cozinha comprimentar Nalva, Judite, e as 
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outras mulheres que estão ali energicamente preparando o caruru. Em um fogão elétrico de 

quatro bocas, uma panela com o quiabo refogando, uma panela de pressão com a galinha 

ensopada. E no fogão a lenha, dois panelões enormes e com comidas também. No quintal, em 

um outro panelão em cima de uma fogueira improvisada, o arroz cozinha. Chega cada vez mais 

gente, e a cozinha pequena parecia se alargar para caber todos aqueles braços fortes das 

mulheres que mexem panelões. Nalva picava temperos sem parar na mesinha em frente a 

janela. Eu parecia atrapalhar tirando foto do que não estava pronto, então fui sentar um pouco 

no terreiro. A bebida parece ser do gosto de todos, se dividem entre a cerveja schin, caipirinha 

de limão, e um vinho geladinho com gengibre. As crianças adoravam mostrar que sabiam o 

batuque e as letras das canções. Pediam para filmar e tirar foto, queria registrar e assistir depois.  

Na hora do início do Caruru o batuque vai ficando mais forte, esse é um momento que 

pessoas de fora veem também à comunidade para partilhar. Por uma sorte de coincidências, no 

Albergue em que fiquei para trocar trabalho por hospedagem, conheci Vitor Fior que possui 

formação em Rádio e TV. Ele já estava no Albergue há algumas semanas e já era próximo de 

Gal também, então pedi sua ajuda com algumas dúvidas na fotografia e contei com seu trabalho 

para as fotos da mesa do Caruru. Enquanto isso eu ficava mais livre para observar e absorver.  

Durante o almoço, conheci a atual Presidente da Associação de Moradores, Araceli Dias. Ela 

tem 25 anos, e não mora no Quilombo desde os 6. Entretanto, é sempre presente e decidiu 

assumir essa responsabilidade pois a Associação estava carente de atenção. Como ela vive em 

Lençóis e o tempo ali já era curto, combinamos a entrevista para o fim da semana.  

No fim de tarde, consigo entrevistar Getúlio. A entrevista que durou quase duas horas 

foi um berço de informações, enquanto falava com ele percebi que seria um grande fio condutor 

do texto. E realmente em todos os aspectos abordados o herdeiro de Manoel tinha uma palavra 

para acrescentar.  

A noite voltei para a casa onde fiquei hospedada (de Nalva e Djalma). No jornal, 

notícias de violência policial em Salvador, eles me dizem que ali não tem isso não. Que essa é 

a benção de estar longe das capitais e cidades grandes. Nalva, jovem, já morou em Salvador e 

trabalhou de doméstica lá. Para jantar, Djalma fez uma carne de panela que não reconheço. 

Gordurosa, mas muito macia e saborosa. Depois da janta, ele traz uma dose de cachaça com 

limão e me oferece para tomar com o mel puro feito ali no remanso.  A família já está toda 

pronta para o Jarê.  

No quartinho no terreiro, a parede verde, as luzes amarelas da velas, as cores vermelhas 

dos mantos dos santos nos quadros e nas imagens dão ao altar um aspecto diferente do resto 
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das casas. Apesar de minha criação católica, falho em reconhecer todas as imagens de santo. 

São Cosme e Damião, Santa Barbara, São Sebastião e São Francisco são alguns deles. De início 

as mulheres à porta, sentadas, ajoelhadas, em pé, entoam cânticos que parecem de novenas. 

Quando acabam, fogos de artifício são lançados e em seguida os tambores abrem o caminho 

para a celebração. Também são as mulheres que borrifam o perfume de alfazema nas mãos e 

nos pescoços de cada uma das pessoas próximas à roda do batuque.  A animação das crianças 

com todos os processos é realmente surpreendente para mim.  A decisão quanto a apuração 

desse instante foi a de estar ali o mais presente possível, resolvi não tirar fotos pois parecia 

invasivo. Além disso, nunca havia participado de nenhum momento de uma religião de matriz 

africana, e não queria desviar o olhar.   
De certo modo, acho que sempre  que escrevemos sobre algo que não conhecemos, 

escrevemos para dar ao mundo não-escrito uma oportunidade de expressar-se através 

de nós. Mas, no momento em que minha atenção vagueia da ordem estabelecida das 

linhas escritas para a complexidade mutável que nenhuma frase consegue apreender 

totalmente, chego quase a entender que além das palavras há algo que as palavras 

poderiam significar (CALVINO, 2005, p. 147). 

 
Já passa da 01 da manhã quando decido cessar pelo dia. O batuque varou a madrugada. 

Ás 7h30, na cozinha, encontro Nalva. O pacote enorme de salgadinhos artificiais em cima do 

armário me chama atenção, porque todo o resto das refeições é muito natural. No café da manhã 

tem banana frita, pão, café, suco de fruta, mas o mais novo não gosta, só come quando chega 

o almoço. Conversamos brevemente sobre como será o resto do dia, e saio com a foto para 

entregar a Alvino. A família de Alvino e Hermelina não estava no caruru e nem no Jarê ontem 

a noite, mais tarde venho a saber que são uma das partes que se tornou evangélica. O pescador 

ficou contente com a foto.Ele me leva até os fundos da casa para mostrar a foto para Hermelina, 

que está sentada no chão descascando Andu. A planta parece feijão-de-vara, os grãos são verdes 

ou vermelhos, alguns amarelos. Alvino diz que vai colocar numa moldura para colocar na 

parede, eles gostaram mesmo é de achar o quintal tão ensolarado bonito. Hermelina me chama 

pra ir ver uma canoa e um pedaço de lago que ela lava roupa quando está com preguiça de ir 

até o rio. De novo vai me contando tudo de cada planta, hortinhas, sementes, raízes, girassol, 

araçá, e a canoa bonita no mangue das margens. Voltamos à casa e e dali sigo com Antônio, 

sobrinho de Hermelina, para a Casa da Farinha. . 

O processo é totalmente artesanal, desde a colheita da mandioca. Pedimos a chave para 

um senhor que mora numa casa com uma plaquinha escrita em cores diversas “Casa da 

farinha”. Infelizmente, ninguém estava fazendo a farinha durante esses dias, então minhas fotos 
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focaram apenas no local. De lá, ele me levou até as margens do Marimbus. Antônio já viveu 

no Rio de Janeiro e estranha muito a cidade grande, prefere a calmaria. Mas admite que ele e 

os primos são bem “farristas”. Ele também guia e faz passeios de barco, então conhece bem o 

rio. O lugar é lindo, das vitórias régias aos barcos coloridos. No rio, três moças estão lavando 

roupas.  

No fim da manhã, vamos a casa onde está acontecendo o aniversário de Dão.  Quando 

chegamos, três homens estão lavando um porco na torneira e tirando os miúdos. Na cozinha, o 

almoço está sendo preparado. A cerveja é farta, forró, porco assado no fogo feito no chão, 

farofa com feijão fradinho. Na sala da casa onde está acontecendo a festa, entrevisto Zilda. 

Sentada no sofá, corpo relaxado, expressão inflexível. Dura. Como comentei anteriormente, o 

processo de apurar foi um processo de simplesmente estar junto, escutar. Estive ali durante um 

momento de muita confraternização familiar e a apuração não tinha como pisar fora desses 

laços.  

A tarde fui à escola entrevistar a professora e diretora Maria Ferreira e no fim do dia 

levei algumas meninas para a aula de capoeira. Depois disso, minha apuração no Remanso 

cessou. Tentei ir mais um dia, porém não foi possível. Nos três dias restantes em Lençóis, 

entrevistei a presidente da Associação de Moradores, Araceli Dias, e o Secretário de Saúde do 

município, Alan Mourthe. O secretário não foi muito útil, pois havia assumido a posição há 

apenas oito dias e não tinha informações muito concretas a respeito da estrutura do Posto de 

Saúde da comunidade ou de projetos futuros para os quilombolas. O antigo secretário não 

estava mais na cidade.  

Ao final dessa etapa na Bahia, decidi não entrevistar as fontes oficiais do INCRA, pois 

não queria que a reportagem se tornasse semelhante a grande porcentagem das matérias sobre 

quilombolas: um relatório técnico sobre os processos de titulação de terras. E a ideia era deixar 

a reportagem na fala dos quilombolas o máximo possível.  

Em Florianópolis, entrevistei a antropóloga Raquel Mombelli (Representante da 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) , vice-coordenadora do Comitê Quilombos) a 

respeito das questões quilombolas nacionais.   

A última entrevista foi no dia 20 de novembro,  com Vanda Gomes Pinedo, integrante 

do Fórum das Religiões de Matriz Africana em Florianópolis e do Movimento Negro Unificado 

(MNU). Vanda é militante do MNU há 30 anos e atua firmemente na defesa das casas de 

terreiro da capital e região metropolitana. Foi uma fonte fundamental para entender as bases 

do candomblé e da umbanda por uma perspectiva de resistência. Além disso, denunciou os 
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desmontes das instituições que garantem sustentação para políticas sociais, e deu força e 

matéria à reportagem.  

 

3.2.1 Fontes 

Essa reportagem se comprometeu a contar um fragmento do que foi a história do povo 

quilombola do Remanso, portanto, as fontes não poderiam refletir outra coisa. A ideia foi ouvir 

mais pessoas da comunidade e menos pesquisadores e fontes oficiais.  

A escolha das fontes no Remanso se deu inicialmente com o auxílio de Gal, assim a 

decisão de conversar com sua avó Judite Maria de Jesus, sua mãe Zilda Maria de Jesus e  seu 

irmão Getúlio Pereira da Silva. Judite, como uma das pessoas mais antigas e Getúlio, como o 

herdeiro da missão de Manoel, deram o tom da reportagem. As outras pessoas foram se 

tornando parte do trabalho conforme a interação no ambiente fluía.  

Já em Florianópolis, decidi por entrevistar a antropóloga Raquel Mombelli por ter lido 

partes de sua tese para a realização do Pré-Projeto e acreditar que sua sensibilidade traria as 

informações científicas de um modo que faria sentido também para os povos tradicionais, e 

não apenas para a academia.  

A Vanda foi uma indicação da Raquel e muito me admirou sua luta e militância no 

Fórum de Religiões de Matriz Africana. Ela contribuiu tanto para os aspectos religiosos quanto 

da militância no Movimento Negro. Gostaria de ter tido a oportunidade de conversar com mais 

pessoas na Chapada Diamantina sobre o Jarê, pois como não é difundido em outras regiões do 

país, foi muito complicado encontrar informações depois.  

Fontes 

Gal Pereira da Silva (28) Filha de Manoel Pereira (fundador) 

Getúlio Pereira da Silva (37) Filho de Manoel Pereira  

Zilda Maria de Jesus (66) Mãe de Gal e Mãe de Santo. 

Hermelina Pereira de Souza 
(56) 

Moradora do remanso 

Judite Maria de Jesus (86) Avó de Gal e uma das pessoas mais antigas da 
Comunidade. 

Antônio Alves (34) Morador do Remanso, guia turístico. 

Alvino Pereira de Souza Morador do Remanso, pescador. 

Simone Santos da Silva (33) Moradora do Remanso 

Araceli Dias (25) Presidente da Associação dos Moradores do Remanso 

Nalva e Djalma Moradores do Remanso que me receberam em sua casa. 
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Maria Ferreira dos Santos (43) Diretora e professora da Escola Municipal localizada na 
Comunidade. 

Alan Mourthe Secretário de Saúde de Lençóis 

Raquel Mombelli Representante da Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA) , vice-coordenadora do Comitê Quilombos 

Vanda Pinedo Gomes (60) Integrante do Movimento Negro Unificado (MNU) e do 
Fórum das Religiões de Matriz Africana em Florianópolis 

 

 

3.3. Redação 

Enquanto estudante de jornalismo, a etapa da delineação da estrutura sempre foi uma 

das mais complicadas para mim, porém, também uma das mais excitantes. Encontrar as frases 

certas para começar a contar uma história pode instigar ou espantar o leitor logo nas primeiras 

linhas. Os leads nunca estiveram na minha mira, e consequentemente durante este projeto 

experimental meu desejo era podem escrever de forma a sair desse modelo. 

Para dar início à reportagem, decidi que gostaria de contar o período de fundação do 

modo mais parecido possível com o que ouvi dos moradores do quilombo. O parágrafo de 

abertura é a essência resumida do que foi a formação da Comunidade, resumida pois não é de 

conhecimento geral os detalhes do período. A passagem boca a boca dos fatos foi se perdendo 

de pouquinho. Para proporcionar um entendimento básico sobre os povos quilombolas no país, 

resolvi contextualizar um pouco no bloco inicial e em seguida focar nos detalhes do cotidiano 

e das tradições do Remanso.  

Tentei aplicar noções literárias para escrever a maior parte do texto, utilizei aspas longas 

para valorizar a fala dos entrevistados, e acrescentei as marcas de expressão utilizadas durante 

os depoimentos para causar aproximação com o leitor. Com a orientação do Prof. Samuel Lima, 

busquei soltar as linhas e tentar sair dos moldes mais “jornalísticos”. A ideia foi fugir da 

incomunicabilidade acadêmica e dialogar com o povo em uma linguagem que faça sentido para 

todos. 
  O esquecimento de que a linguagem vem sempre de algum lugar. De que a linguagem 

está sempre referida a uma classe social, a um grupo humano. E de que há a 
linguagem do poder, e a linguagem de crítica ao poder. O quanto pode a linguagem 
do poder ser disseminada pela realidade toda, preenchendo até a linguagem dos 
sonhos, até se tornar uma linguagem aparentemente neutra e objetiva? (FAERMAN, 
Marcos, 1979, p.148) 

 
Para não ficar alternando muito entre dureza e contação de história, escolhi deixar para 

o último capítulo os dados de legislações, processos e questões de território que fizeram parte 

da trajetória dos quilombos até os dias de hoje. A estrutura de tópicos foi:  
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I - Abertura;  

II - Palha nas costas - capítulo sobre a história de fundação 

II - Remédio do mato: dom de Deus - capítulo sobre os cultivos realizados no quilombo,  

a situação da saúde pública na Comunidade e as medicinas naturais utilizadas; 

III -  Educação e tradição - breve relato sobre a escola, a educação e o ser criança no 

Remanso; 

IV - Caruru de Cosme e Damião - a tradição do Caruru de Cosme e Damião na 

Comunidade; 

V - Entre o terreiro e a cruz - o tradicional Jarê e o aspecto religioso do Remanso; 

VI - Quilombola - contextualização geral sobre os povos quilombolas e a costura final 

do texto. 
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4. RECURSOS  

 

O desenvolvimento do trabalho incluiu os gastos relativos à viagem de Florianópolis 

até Salvador (R$ 680,00 ida e volta);  transporte de ônibus até a cidade de Lençóis (R$ 180,00 

ida e volta); transporte até o Remanso nos três dias (R$ 100,00); alimentação por 14 dias 

(R$160,00), e as diárias no hostel foram gratuitas pois troquei trabalho pela hospedagem. A 

câmera fotográfica usada foi a Nikon D300, emprestada pelo Laboratório de Fotojornalismo 

do Curso. O tratamento dos áudios feitos pelo Gabriel Burger e as fotos tiradas pelo Vitor Fior 

foram cedidos gratuitamente.  Sendo assim, o valor orçado para realização desta reportagem 

foi de R$1,120, advindo de recursos próprios.  
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5. DIFICULDADES, DESAFIOS, APRENDIZADOS 

 

No começo da trajetória de realização deste trabalho, a finalidade era que a reportagem 

levasse à quem tivesse oportunidade de lê-la, conhecimento sobre a cultura quilombola 

brasileira e que pudesse inspirar a valorização e a busca de mais informações sobre as 

comunidades. Porém, tive muita dificuldade em condensar os dados e as informações gerais 

sobre os povos quilombolas no país. Existem diversas pesquisas, porém não há censos 

completos a respeito de saúde e educação atualizados, por exemplo.  

Com a escrita se desenvolvendo, percebi que seria muito mais fundamentalmente uma 

história sobre o Quilombo do Remanso. O que não é nenhum problema, pois a riqueza de vida 

na comunidade justifica uma reportagem inteira. Contudo, com o tempo de produção se 

estreitando, percebi lacunas na minha apuração, que aconteceram devido ao tempo limitado 

que tive. Me arrependo de não ter ficado mais tempo, de não ter pedido mais dias de liberação 

do estágio. Pois não atingi a profundidade de detalhamento que se observa com o convívio.  

Os desafios foram principalmente o chegar até lá e ser aceita enquanto repórter. Fiquei 

14 dias em Lençóis, mas fui apenas em 3 para o Remanso. A dificuldade inicial foi contar com 

a presença de Gal no primeiro dia,  ela me apresentou para os moradores e passou a confiança 

de que eu faria um trabalho sensível. Sem isso, acredito que poucas pessoas teriam conversado 

comigo. O que também seria compreensível, pois eles são visitados por variadas pessoas e 

pouquíssimas trazem qualquer retorno a eles sobre os trabalhos realizados. 

Fazer justiça à apuração através da escrita, foi um outro desafio, um longo processo de 

raciocínio se deu até começar. A intenção foi fazer um trabalho que a Comunidade pudesse ler 

e se enxergar ali,  reconhecer o quilombo nas descrições, nas falas, nas interjeições, nos 

diálogos. Para apresentação no Curso, foi desenvolvida a versão multimídia, mas enviarei 

impresso e diagramado para eles assim que estiver pronto.  

Uma das maiores dificuldades foi não romantizar ou simplificar a narrativa. É fácil cair 

em uma admiração quando se visita o Remanso, o Quilombo é de fato berço de uma 

comunidade muito unida, de terra e rios muito férteis e força de resistência através dos anos 

muito forte. Nas palavras de Dona Judite que viu tudo se transformar, hoje eles estão na 

“glória”. Porém, a escola é mal estruturada, o posto  de saúde mais próximo está a cerca de 21 

km, e os direitos dos povos quilombolas estão sob grave ameaça neste governo atual. O Incra 

está completamente desestruturado e o novo Presidente da Fundação Cultural Palmares nega o 

racismo. Foi difícil deixar esses dois aspectos se mostrarem no texto. Gostaria de contar uma 
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história diferente, que não é só de dor, porém, deixando os problemas nacionais evidentes. E 

espero ter cumprido com essa função. 

Ao levar em consideração o compromisso social do profissional, Paulo Freire em seu 

livro Educação e Mudança disserta sobre como o ser/estar no mundo devem implicar na 

reflexão/ação e possível transformação da realidade (FREIRE, 1983). Aplicando esse conceito 

para a função social do jornalista, este trabalho carrega a intenção de ser um instrumento de 

divulgação das necessidades e demandas quaisquer que a comunidade do Remanso possa ter. 

Os aprendizados durante a execução deste TCC foram vastos, começaram durante o 

processo de pré-apuração com os estudos a respeito dos povos quilombolas e o contexto que 

envolve sua existência e foram até as nuances do sincretismo religioso durante a última 

entrevista realizada aqui em Florianópolis. Aprendi a criar menos expectativas com as 

entrevistas e a  deixar elas fluirem do modo mais natural possível para as pessoas que 

participam dela. Aprendi a pisar com respeito no solo fértil que sustenta uma família e a 

repensar cada palavra utilizada ao escrever sobre a mesma. Me dei conta de que sempre será 

pouco tempo, sempre haverá mais para escutar. Mas aprendi acima de tudo, que mesmo o 

trabalho de praticamente um ano de apuração é apenas uma pincelada no conhecimento sobre 

esse grupo tão invisibilizado na narrativa da mídia tradicional.  

É preciso falar mais sobre os povos tradicionais, é preciso pautar incessantemente o 

escândalo que é a demora da titulação dos territórios quilombolas. 605 anos. Esse é o tempo 

estimado pela ONG Terra de Direito para a titulação de todas as terras se o processo continuar 

neste mesmo ritmo. É preciso reportar que isso faz parte de um racismo estrutural. 

Saio desta reportagem e do curso de Jornalismo da UFSC com a certeza de que é cada 

vez mais urgente um jornalismo posicionado, ético e comprometido com interesses das 

camadas populares. Em tempos de retirada de direitos, a comunicação deve ser mais do que 

nunca um instrumento do povo.  
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