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Resumo:  

Serra Grande, situada no Sul da Bahia, vem se destacando como um importante centro 

de terapias alternativas no circuito das religiosidades nova era. A busca do autoconhecimento, 

o cuidado da saúde e a preservação da natureza constituem práticas que tem mobilizado, nos 

últimos 20 anos, os que chegam a essa pequena localidade. Entretanto, esses modos de habitar 

contrastam-se com os modos de habitar nativos, em que as relações comunitárias eram a 

garantia de saúde e bem-estar. As diferentes formas de se relacionar com a natureza, consigo 

mesmo, com as pessoas e com o território também refletem e contrastam com as diferentes 

formas de cuidado e concepções de saúde que são produzidas e atualizadas nessa localidade. 

Esta etnografia descreve essas diferentes formas de habitar a Vila, bem como os 

agenciamentos que esses modos formulam, especialmente no que diz respeito à saúde e às 

formas de cuidado no lugar. 

 

Palavras chave: Cuidado, Saúde, Natureza, sociabilidade, Sul da Bahia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract: 

Serra Grande, located in the south of Bahia, comes to stand out as an important center 

for alternative therapies in the circuit of new age religions. The search for self-knowledge, 

health care and the preservation of nature practical practices that have been mobilized, in the 

last 20 years, by those who arrive in this small locality. However, these ways of living 

contrast with native ways of living, in which sexual relations were a guarantee of health and 

well-being. As different ways of relating to nature, also, as people and with the territory, they 

also reflect and contrast with different forms of care and health concepts that are produced 

and updated in this location. This ethnography describes these different ways of inhabiting the 

village, as well as the methods that are formulated, especially with regard to health and forms 

of care in the place. 

Key Words: Care, Health, Nature, sociability, Southern Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Vila de Serra Grande, distrito de Uruçuca, localizada no Sul da Bahia, vem se 

destacando como um importante centro de terapias alternativas no circuito transnacional das 

religiosidades nova era, especialmente das chamadas terapêuticas holísticas e alternativas 

desses circuitos. Esse cenário está presente na região há aproximadamente duas décadas, 

atraindo pessoas que se interessam e buscam por novas formas de viver e de se relacionar. O 

autoconhecimento, a preservação da natureza e da saúde por meio de práticas corporais 

diversas, consumo de alimentos, produtos orgânicos e biodegradáveis são algumas 

características que marcam atualmente o lugar e que chegaram junto com os novos moradores 

nesses últimos vinte anos. Entretanto, esses modos de habitar contrastam com os modos de 

habitar “tradicionais”, anteriores a esse movimento nova era em que as solidariedades locais 

eram importante garantia de saúde e bem-estar. As diferentes formas de se relacionar com a 

natureza, consigo mesmo, com as pessoas em convivência comum e com o território 

propiciam novas formas de cuidado e concepções de saúde que são produzidas e atualizadas 

nessa localidade. Esta pesquisa tem como objetivo descrever essas diferentes formas de 

habitar – de se relacionar – (com)a Vila de Serra Grande, bem como os agenciamentos que os 

atualizam, especialmente no que diz respeito à saúde e às formas de cuidado no lugar. 

Como aponta Montero (1985), as terapêuticas e as formas de cuidado populares foram 

preponderantes durante ao menos os três primeiros séculos desde a colonização do Brasil, 

sendo que até o início do século XX esse quadro pouco havia se alterado. De maneira 

hegemônica, em relação à medicina ainda incipiente, muitas práticas misturavam 

conhecimentos populares ibéricos, africanos e indígenas e compunham o “sistema de saúde” 

do país neste período. Com técnicas das mais diversas – orações, benzeções, rezas, chás, 

infusões, banhos, garrafadas, feitiçaria, xamanismo, ebó etc. – tais procedimentos foram, 

durante muito tempo, desempenhados por terapeutas populares. Entretanto, como observamos 

na história da saúde no país (MONTERO, 1985; OLIVEIRA, 1983), com o advento da 

medicina moderna, acompanhado do avanço do industrialismo e do capitalismo no Brasil nos 

dois últimos séculos, o controle da saúde foi crescentemente transferido à institucionalidade 

biomédica. 

A biomedicina, apoiada nos pressupostos da ciência moderna, afirma-se como 

universal. Conceitos como verdade, fato, realidade e natureza foram contrapostos a outros 

como imaginação, crença e cultura, contribuindo nessa trajetória para o que chamaria Latour 
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(2011) de modos de construção da verdade da ciência. Essa ideia estende-se também para o 

corpo, que, no processo de estabelecimento da ciência e medicina modernas, foi sendo 

delimitado, fragmentado e unificado em um conjunto de microssistemas orgânicos com modo 

de funcionamento universal (ORTEGA, 2005). Esse corpo fisiológico estabelecido pela 

biomedicina possui necessidades bastante objetivas para seu funcionamento e descarta 

necessidades subjetivas como essenciais à sua sobrevivência. 

Assim, como destaca Latour (2011), a partir do estabelecimento do fato científico 

como instrumento de legitimação da ciência, essa se estabelece no último século como 

absoluta, de forma a tornar outras formas de cuidado modos não legítimos de construção da 

verdade (LATOUR, 2016). O que quero dizer é que, na medida em que a biomedicina 

moderna se estabelecia como verdade universal, outras formas de cuidado do corpo – ou dos 

muitos corpos – e de interação destes no mundo passam a estar referidas de modo mais 

restrito aos seus contextos socioculturais locais e relegadas ao status de crença, ocupando um 

segundo plano quando se trata da saúde dos corpos. Estabelece-se, inclusive, parâmetros de 

primeira e de segunda necessidade para o bom funcionamento deste “corpo universal”. 

Associadas aos saberes locais e reduzidas à ignorância daqueles que as praticam, as 

práticas tradicionais de cuidado e cura, como rezas, benzeções, fitoterapêutica popular, 

xamanismos e uma infinidade de outras técnicas são comumente reunidas no senso comum 

moderno em um grupo homogêneo situado de forma dicotômica como conjunto que se opõe à 

ciência moderna, sendo aqueles saberes e práticas relegados a imaginários culturais 

específicos. São tratadas como frutos da subjetividade local cuja eficácia só pode ser 

justificada por meio de explicações relativistas promovidas pela crença no que não é 

comprovado cientificamente. 

Entretanto, a antropologia contemporânea vem questionando a universalidade desse 

paradigma. Concepções universais de corpo ou de verdade podem ser observadas, em 

contextos da prática, como modos de fazer mundos. Autores contemporâneos como Bruno 

Latour (2016), Tim Ingold (2012a) e Anne Marie Mol (2002) propõem olhares menos 

limitados por fronteiras materiais, noções de essência e verdades universais. Os processos nos 

quais as “coisas” (INGOLD, 2012a) são formuladas e reformuladas são focalizados assim 

como sua instabilidade e sua particularidade. Sejam elas nos corpos ou nos grupos “sociais”. 

O movimento nova era que no Brasil tem lugar a partir dos anos de 1970 (TAVARES, 

2012) vem paulatinamente “embaralhando” o então mundo dicotômico da medicina versus 

terapêuticas tradicionais. Desde a década de 1990 as terapêuticas nova era vêm se 

popularizando, tendo sido, inclusive, introduzidas no SUS por meio do Programa de Práticas 
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Integrativas, como relata Toniol (2018), ampliando as concepções de saúde e abrindo espaços 

para um corpo que vai além do fisiológico fragmentável. Nesse contexto, a antropologia da 

saúde, nas últimas décadas, tem caminhado no sentido de superar os limites que propunham 

definir grupos que praticavam estas ou aquelas técnicas, com foco na descrição dos processos 

nos quais as saúdes se formulam. 

Uma vertente mais recente da antropologia denominada como a “virada ontológica” 

(GOLDMAN, 2014, VIVEIROS DE CASTRO, 2002) tem apontado a precariedade dos 

formatos e das características de objetos de pesquisa definidos substantivamente. Se lá atrás 

buscávamos essências que pudessem caracterizar grupos e sociedades ou até estruturas do 

pensamento compartilhadas pela “humanidade”, o que se percebe hoje é o reconhecimento de 

que quaisquer tentativas de homogeneização em grupos ou caracterizações essencializadas de 

perspectivas dos indivíduos empobrecem não só as narrativas desses personagens, mas 

também ignoram uma série de outros agentes não humanos. 

De igual maneira, as noções de corpo também vêm sendo cada vez mais questionadas 

quanto a universalidades (CSORDAS, 2008; MOL, 2002) e seus funcionamentos. Tais 

pesquisas apontam para corpos que sentem e agem de modos diferentes e que possuem suas 

próprias funcionalidades e necessidades. 

Esse olhar processual voltado para a prática dos sujeitos (ORTNER, 1996), 

inicialmente de inspiração fenomenológica, vem ganhando novos contornos (TAVARES, 

2017). Além de um olhar voltado aos processos de construção por meio da prática, seja de 

corpos, de gêneros ou de contextos culturais, a virada ontológica se propõe a olhar para 

agências que estão além dos corpos humanos. Desloca-se assim o humano como único ser 

agente das experiências e considera-se outros sujeitos que igualmente interferem nos 

processos de construção e reformulação socioculturais (INGOLD, 2012b). Neste sentido, 

dentro do campo da saúde e cuidado, noções como espiritualidade, solidariedade e cidadania 

podem também vir a participar desse universo, formulando caminhos que seguem em muitos 

sentidos (TAVARES & GIUMBELLI, 2015).  

Serra Grande parece apresentar uma dinâmica que merece ser acompanhada desta 

perspectiva, em que noções de cuidado e de saúde, concepções de natureza, modos de habitar 

e de se relacionar com o ambiente, formas de alimentação, e religiosidades se misturam na 

prática do cuidado de si, do outro e do mundo – ou dos mundos. 

Nos últimos vinte anos Serra Grande tem se transformado. Até o final do século 

passado era apenas uma pequena vila de pescadores e pequenos agricultores que viviam em 

acordos de meeiros com donos de terras na região. Com cerca de trezentos moradores à época, 
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a pacata vila mantinha um aspecto familiar entre seus habitantes que, em sua maioria, estavam 

vinculados por laços de consanguinidade ou afinidade. Porém, nos últimos vinte anos, por 

uma série de motivos que serão descritos a seguir, a vila passou a receber um grande fluxo de 

pessoas – aproximadamente três mil novos moradores – que para lá migraram no intuito de 

desenvolver seu próprio processo de vida saudável ou de cura e de sua família por meio da 

educação, da alimentação, do estilo de vida, de práticas de espiritualidade e terapêuticas 

diversas. E, ao mesmo tempo, para auxiliarem outras pessoas nesse processo de cura com 

técnicas terapêuticas, conversas, conselhos, partilha de experiências ou sentimentos e uma 

convivência mais amorosa com estas pessoas que partilham o lugar, com a natureza, consigo 

mesmo e com o planeta. 

Esse movimento de criação de um reduto de novas formas de habitar envolveu ainda 

uma intenção de transformação social. Como apontam Baiardi e Teixeira, a respeito da região 

em que Serra Grande está localizada: 

 

O movimento de conversão progressiva da região em um território que 

ofereça qualidade de vida diferenciada para determinados segmentos 

populacionais deve se fazer acompanhar por um outro que envolva 

melhorias dos indicadores sociais. Isto porque o que se pretende também 

com o desenvolvimento sustentável é a redução das desigualdades sociais 

que, quando se dão com mudanças culturais baseadas em resgate e criação 

de identidade, favorecem de modo expressivo a redução de conflitos e as 

manifestações de delinquência. Nesse sentido, a meta de um “paraíso 

ecológico” para as camadas sociais mais altas não está dissociada da 

expansão do mercado de trabalho e de melhoria na distribuição de renda, que 

se dá a partir do dinamismo setorial do próprio complexo de “negócios 

relacionados à qualidade de vida” e da expansão de uma economia que, 

paulatinamente, vá se baseando em processos e produtos high tech green, 

não somente para a produção agrícola e derivados da produção animal e 

vegetal, mas para todos os setores (BAIARDI & TEXERA, 2010, p.51). 

 

Toda essa nova ocupação tem se dado em fazendas ou condomínios rurais nas 

proximidades de Serra Grande ou, quando na própria vila, especialmente no entorno da Praça 

Pedro Gomes, a chamada Vila Alta. É nessa área que se encontra a maior parte do comércio, 

especialmente bares e restaurantes e também onde acontece a maior parte dos eventos da vila. 

Descendo a rua principal que sai da Praça Pedro Gomes e desemboca na estrada BA-001, 

atravessamos a ponte sobre o rio Pancadinha, que separa a Vila Alta do Bairro Novo, a região 

mais pobre da vila e onde mora atualmente a maioria da população “nativa”. Assim, a ponte 

marca geograficamente uma divisão sociocultural que também existe e persiste ao longo da 

ocupação nas últimas décadas do lugar. 
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Do outro lado da ponte, outras formas de cuidado “vazam” para além dos corpos 

orgânicos (tal como concebidos pela biomedicina) ou do “self” (no sentido da espiritualidade 

nova era), alcançando outros agenciamentos do cuidado, isto é, para além – ou aquém – dos 

males fisiológicos ou da cura espiritual definidos nos termos das práticas na Vila Alta. A 

preocupação com as condições de existência que envolvem a saúde, alimentação, educação e 

integridade física são priorizadas na busca por uma vida saudável por uma boa parte da 

população de Serra Grande, as práticas de cuidado no Bairro Novo são em grande medida 

voltadas nesta direção. 

Essa diferenciação entre os dois lados da ponte, colocada especialmente pelos que se 

autodesignam “nativos” 1, é reafirmada no intuito de marcar a diferença como constituinte de 

seus próprios modos de ser e estar no mundo e em Serra Grande. Do outro lado, na Vila Alta, 

o grupo se subdivide. Denominados em geral como ”forasteiros” pelos ”nativos”, uma parte 

daqueles,  geralmente coincidente com quem chegou há mais tempo na região – entre vinte a 

dez anos atrás – afirma seu respeito à diferença e assume a própria posição “forasteira” 

marcada pelos nativos, tendendo a reconhecer seus privilégios econômicos e ainda os 

impactos produzidos por sua presença na nova ocupação do território. Mas outra parte destes 

forasteiros vem se autodesignando “chegantes”: entre estes estão principalmente pessoas e 

famílias que chegaram nos últimos dez anos na região, as quais tendem a rejeitar a designação 

de forasteiros, conferida pelos nativos. Eles encaram o termo como pejorativo, indicando que 

as diferenças entre eles devem ser dissolvidas e não reafirmadas. As variações nas 

denominações – autodesignativas ou de designação de outrem – são parte das complexas 

mediações em Serra Grande envolvendo diferentes modos de ser e estar mundo e, portanto, de 

viver na Vila. Estas variações são acompanhadas por transformações nas formas como a 

saúde e as noções de cuidado são concebidas, experienciadas e promovidas no território.  

Pode-se dizer que entre nativos, forasteiros e chegantes os modos de relação com a 

terra e o território – terra aqui podendo corresponder a ambiente, natureza ou mesmo ao 

planeta Terra, e o território envolvendo também sua comunidade – somados às formas de 

saúde e cuidado – de si, de outrem, do planeta – se combinam e recombinam, compondo uma 

tessitura particular e muito interessante em Serra Grande, com camadas de tensões e conexões 

constantes inerente à vida na vila. Menos que diferenciações entre grupos tomados de modo 

 
1 Utilizo as aspas para sinalizar que tais categorias: nativos, forasteiros e chegantes, são categorias nativas que 

me foram apresentadas ao longo de meu campo de pesquisa. Assim no texto que segue não utilizarei mais aspas, 

tomando para mim as categorias nativas. 
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substantivo e longe de marcar essencialidades, as perspectivas divergentes aqui são fluidas e 

dizem respeito antes de tudo às relações territoriais no sentido tratado a seguir. 

Para Little (2003), ser de um lugar não diz respeito diretamente à raça ou à etnicidade, 

mas a uma relação com determinado espaço físico que pode ampliar a categoria de identidade 

na medida que esta passa, dentre outras coisas, pelas relações construídas com e no território. 

A “chegada do meio ambiente”, assim denominada pelos nativos de Serra Grande quando 

estes se referem ao estabelecimento do Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC)(1997) e 

à criação das Áreas de Proteção Ambiental (APA) (1993) em volta da Vila, traz limites e 

proibições aos velhos modos de habitar seu mundo. Interpelados em sua relação de interação 

com a natureza e com seu território, veem-se desafiados a aprender novos modos de 

existência, envolvendo o sustento, a saúde e outros e outros âmbitos da vida em Serra Grande. 

E ainda, o desafio de resistir cultural e territorialmente torna-se também uma questão de saúde 

existencial para essa comunidade. 

O vínculo com a terra e com o território assume sentidos radicalmente diferentes para 

os diferentes habitantes de Serra Grande. O território constituído localmente pelos nativos 

(LITTLE, 2003) não existe para aqueles que apenas compram terra na região para construírem 

suas casas e estabelecerem novo estilo de vida. O lugar, os modos de circulação, as relações 

ali estabelecidas, bem como os recursos naturais dali extraídos compõem um território que 

não é o mesmo dos que compraram terras recentemente, com limites físicos estabelecidos, 

regras de uso e manutenção reguladas por cercas e instituições ambientais. 

Dentro desse contexto complexo desenvolvi meu campo de pesquisa, a fim de compor 

esta tese, buscando ouvir, observar e vivenciar variações que confluem em agenciamentos de 

cuidado em Serra Grande. Bonet (2014) se referindo ao pensamento de Ingold, afirma que: 

“Improvisar é juntar-se ao mundo!”. Essa ideia inspirou-me metodologicamente, oferecendo-

me a oportunidade de experienciar os imponderáveis da vida cotidiana – como diria 

Malinowski (1976) – enquanto ferramenta científica de “construção do saber”. Meu 

compromisso maior era esse, desde o início – e continua a ser –, principalmente com meus 

interlocutores, já que acredito que qualquer etnografia deva primeiramente refletir de forma 

honesta, bondosa e cuidadosa algo sobre a realidade que nos foi possível experienciar 

(INGOLD, 2014). Ambições quanto a coerências, conceitos ou grandes conclusões me 

pareciam ingênuas e me impediriam de vagar pelo labirinto da pesquisa, como pude fazer. A 

sobreposição e o entrelaçamento das condições que constituem um determinado processo não 

são separáveis do que costumamos chamar de realidade em estudo e, a meu ver, ganham 

densidade ao serem apresentadas com todas suas contradições, como destacou Silva (2000): 
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[...] não existe, percebemos cada vez mais, um “verdadeiro” espírito dos 

nativos nem uma “visão autêntica” da vida dos grupos. Ambas são 

construções realizadas a partir da convivência entre pessoas que se observam 

e se interpretam mutuamente, não sendo possível haver “palavras finais” 

além das que são pronunciadas continuamente no fluxo ininterrupto do 

diálogo cultural (SILVA, 2000, p.184). 

 

Destaco também o lugar central, na tese, das narrativas e relatos orais  dos nativos, 

desde a apresentação da história de Serra Grande, escolha que faço não só considerando a 

falta de dados institucionais, mas também pela oportunidade de acompanhar nos relatos a 

articulação entre presente e passado da perspectiva de quem os faz. Afinal, interessa-me não 

me limitar a uma história oficial institucionalizada pelo Estado, mas considerar os 

agenciamentos  – sejam eles presentes ou fora do tempo – na história do lugar e das pessoas. 

No que se refere à identidade de meus interlocutores, todos os nomes mencionados 

foram anteriormente consultados quanto à exposição de suas identidades e afirmaram seu 

desejo de serem revelados. Os interlocutores que afirmaram o desejo de não serem expostos 

tiveram seus nomes retirados, buscando manter meu compromisso ético com meus 

interlocutores e preservando o bem estar de todos. 

Nos Capítulos 1 e 2 busco descrever a história pregressa de Serra Grande, 

principalmente baseada nos relatos orais que pude recolher de antigos moradores, e alguns 

poucos dados oficiais sobre a região. A chegada da estrada BA-001(1999), do “meio 

ambiente” – conforme a fala de Dona Regina – e de forasteiros e chegantes também é contada 

destacando-se a transformação do lugar e das relações, tanto  as relações entre as pessoas 

quanto entre elas e a natureza, com seus múltiplos sentidos, que compõem o cenário de Serra 

Grande. Além da perspectiva “nativa” de Dona Regina, trouxe ao texto um relato forasteiro, 

buscando ouvir sobre a história de Serra Grande de pontos de vista diversos de quem a viveu. 

Os diferentes modos de habitar (INGOLD, 2012a) – nativos, forasteiros e chegantes – são 

caracterizados no Capítulo 2, destacando-se não só as diferenças, mas também suas 

continuidades, seus pontos de confluência e divergência. 

No Capítulo 3 apresento o modo de habitar nova era – que caracteriza especialmente 

forasteiros e chegantes – e o cenário terapêutico que ele vem produzindo em Serra Grande. Os 

espaços e terapeutas são descritos como um retrato da cena terapêutica local que é 

extremamente mutante. Relato também algumas experiências terapêuticas vivenciadas por 

mim, como a cerimônia de consagração da Medicina (Ayahuasca), a destilação da Aroeira ou 
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o tratamento de naturologia que vivenciei com terapeutas da vila na tentativa de observar-

vivenciar as terapêuticas em ação. 

Em Serra Grande, saberes populares, nova era e biomédico disseminam-se pela 

localidade. Eles são popularizados, espalhados, misturados, reformulados, rompendo limites 

biomédicos, religiosos, conceituais, institucionais, subvertendo as técnicas de cuidado em um 

emaranhado de transformações constantes. Assim, a ideia de agenciamentos do cuidado 

(TAVARES, 2017) parece descrever uma noção de cuidado muito mais ampliado, que 

abrange corpo, espírito, cultura, condições do existir, incorporando agentes diversos na 

concepção do bem-estar existencial. 

No Capítulo 4 apresento o Projeto Caminho das ervas. Liderado por Dona Val, essa 

experiência efetivou uma mistura do universo nova era com o universo das terapêuticas 

populares, propondo-se a unir, resguardar e difundir os conhecimentos ancestrais das ervas 

medicinais. Assim também é com Dona Val, e essa combinação oscila ora mais para um lado 

– popular – ora mais para o outro – nova era. Mesmo que não se possa afirmar nem uma nem 

outra e nem a sobreposição dessas formas terapêuticas, parece ser mais interessante indicar 

que se tratam de modulações, no sentido de Goldman (2014), que se recombinam e seguem 

em devires tradicional, popular, nova era e mais infinitas possibilidades. 

Quando cheguei a Serra Grande, em setembro de 2017 passei a frequentar o Caminho 

das ervas e logo me tornei uma das organizadoras e ajudante direta de Dona Val. Passei um 

ano e três meses – entre setembro de 2017 e dezembro de 2018 – dedicada ao Projeto, 

frequentando reuniões, mutirões e eventos. Essa forma de entrada em campo foi muito 

inspirada em Ingold (2014, p. 407), quando afirma: “Existe partilhar entre conhecer e ser, 

observar e participar, o conhecimento emerge das encruzilhadas de vidas vividas junto com 

outros”. 

O Caminho das ervas é a porta de entrada em Serra Grande para os chegantes. Dali 

partem muitas linhas de fuga e os caminhos são diversos. Eu segui para o “outro lado da 

ponte”, quando, então, encontrei um universo de saúde e cuidado bastante diferente do 

relatado nos Capítulos 3 e 4, onde devaneei por mais oito meses, entre janeiro e setembro de 

2019. No Capítulo 5 atravesso então a ponte e descrevo o sistema de saúde institucional, o 

Posto de Saúde que atende a comunidade nativa. Mas também encontrei os terapeutas 

tradicionais que atendem a comunidade e outras formas de cuidado praticadas pelos nativos, 

na tentativa de promover o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. 

Fui tratada por um benzedor, Seu Mário, conheci Dona Miúda, que cuidou do meu 

filho com seu poderoso xarope, e circulei pela mata ouvindo Dona Izabel falar de seu mundo. 
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Frequentei o Posto de Saúde, onde conheci Mara e ouvi sobre seu envolvimento cidadão com 

a comunidade, que vai muito além de seu cargo de Agente de Saúde. Ainda no Capítulo 5 

descrevo os projetos sociais de Mara e Samaha, importantes transformadoras de realidade na 

comunidade de Serra Grande. Ou como escreveu certa feita Pina Cabral (2013, p. 70), sobre a 

vicinalidade no Sul da Bahia: “(...) a solidariedade mística coletiva que viabiliza a existência 

do outro”. 

A partir da ação dos projetos sociais como uma questão de saúde, tanto de um lado 

quanto de outro da ponte, no Capítulo 6, que chamo “Outras pontes”, descrevo iniciativas e 

projetos que buscam promover a relação entre nativos, forasteiros e chegantes: entre seus 

mundos e formulações diversas acerca de educação, alimentação, trabalho e renda. Este 

capítulo apresenta iniciativas que misturam esses universos na busca pela qualidade de vida e 

pela transformação social em Serra Grande. 

Participei da organização de alguns desses projetos e esta era certamente a melhor 

maneira de ver como tantas coisas, pessoas e materiais atravessavam e agenciavam aqueles 

contextos. Cada vez mais disposta a me envolver com os projetos, ressoava em mim a 

afirmação de Steil & Carvalho (2014, p.165): “Para conhecer [...] é necessário estar imerso na 

matéria e no mundo, por meio do engajamento contínuo no ambiente”. 

É importante ressaltar que os caminhos por mim trilhados nos agenciamentos de 

cuidado relatados estiveram, desde o início, comprometidos com o cuidado à saúde na medida 

em que eu fui seguindo na pesquisa. Nesse sentido, religiosidades diversas atravessam tais 

agenciamentos, especialmente religiosidades nova era descritas nos capítulos 3 e 4, mas 

também o catolicismo e o candomblé. Porém, não foi intenção desta pesquisa abordar as 

religiões e religiosidades, mas sim as formas de cuidado que podem ou não as envolver. 

Assim, é provável que existam agenciamentos de cuidado atravessados também pelas 

religiosidades evangélicas; entretanto, tais agenciamentos não atravessaram meu percurso 

durante esta pesquisa. 

Por fim, no que denominei “Considerações iniciais ou a natureza das coisas” busco 

apontar algumas considerações sobre o trabalho e o campo. Iniciais porque não houve 

nenhum fim, nenhum ponto final, mas continuidades, fluxos que apontam para tantos devires 

possíveis. Reflito sobre como as diferentes naturezas formulam modos de habitar variados e 

como essas naturezas, assim como suas humanidades – leia-se aqui culturas – se relacionam. 

Busco também refletir sobre a natureza das coisas não humanas, a força própria que possuem 

no agir e que formulam agenciamentos não construído em sujeitos centrados, e que mesmo 

assim, atuam gerando experiências únicas. Nos termos de Ingold (2012a), uma combinação de 
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materiais que formulam formas instáveis e precárias nas relações de cuidado na vila e no 

mundo. 

O fluxo da vida atravessa os agenciamentos de cuidado em Serra Grande, 

recombinando-os em formas que vazam e se reformulam em um devir saúde. Este trabalho é 

afinal um relato de minha experiência não “sobre”, mas “com” esses agenciamentos. 
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CAPÍTULO 1 

SERRA GRANDE EM PERSPECTIVA 

 

Neste capítulo busco descrever a história da região, especialmente do município de 

Uruçuca, ao qual pertence o distrito de Serra Grande, marcada pelo cultivo do cacau que 

contribuiu consideravelmente para as características sociais atuais. Descrevo o surgimento de 

Serra Grande baseando-me principalmente em relatos orais de antigos moradores formulando 

a memória coletiva do local, acrescentando alguns dos poucos dados institucionais 

disponíveis.  

Aos relatos de surgimento do lugar se agregam os de transformação do modo de 

habitar (INGOLD, 2000) a região com “a chegada do meio ambiente”, como denominou uma 

das mais antigas moradoras, a construção da rodovia BA-001 e a chegada dos forasteiros que 

transformaram a pacata vila de Serra Grande. 

 

1.1 “Antes ninguém queria morar aqui” 

 

Quando entrevistei Dona Regina, uma das mais antigas moradoras de Serra Grande, 

ela afirmou: “Antes ninguém queria morar aqui, agora quem antes vinha uma vez no final de 

ano, sonha em morar aqui. E muitos que tinham um pedacinho de terra aqui, quando Serra 

Grande explodiu, vendeu”. 

A fala de Dona Regina retrata a história que seguiu a crise do cacau no sul da Bahia no 

final da década de 1980 decorrente da doença conhecida como “vassoura de bruxa” e como 

Serra Grande se reconfigurou em termos de importância econômica e demográfica na região. 

Descrevo essa história a seguir, baseada especialmente nas memórias de Dona Regina e de 

alguns outros moradores antigos de Serra Grande, já que são escassos os dados oficiais. 

Conforme consta na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros (IBGE, 1958), em 1906 

Manoel Alves de Souza, Miguel Gomes Baracho, João Macaúbas, Jorge Caetano dos Santos e 

Antônio Ferreira da Silva fundaram o povoado de Água Preta às margens do rio Mocambo, 

estabelecendo-se por lá. Em 1914 era inaugurada no povoado a estação ferroviária, 

estimulando o desenvolvimento do arraial. 

Até a década de 1920, o povoado de Água Preta compunha o distrito de Castelo Novo, 

do município de Ilhéus, centro do cacau. Nessa época Água Preta foi elevada à sede do 

distrito, que passou a levar seu nome. Ainda nessa década Água Preta inaugurou uma agência 
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telegráfica e colocou em circulação o semanário "O lpiúna". Tais feitos indicam o 

crescimento e o desenvolvimento em que se encontrava a região. 

Em 1929 Água Preta se emancipou de Ilhéus, tornando-se município. Porém, foi logo 

suspenso em 1930, devido à conjuntura política daquele ano. Em 1943, o município de Água 

Preta foi restaurado, entretanto com o novo nome de Uruçuca. Afirma-se na região que índios 

Tupinambás viveram ali em tempos pretéritos e estes costumavam chamar de uruçuca uma 

espécie de coruja que existia nas matas da região naquela época.  

A ocupação econômica fundamental do município neste período era baseada na 

lavoura de cacau. Conforme a Enciclopédia dos Municípios (1958), no ano de 1955 o valor 

total de sua produção agrícola era em torno de 163.510 milhares de cruzeiros. E destes, 155. 505 

milhares de cruzeiros eram vindos da produção de cacau, isto é, mais de 95% do total da 

economia; 4.503 milhares de cruzeiros da produção de coco-da-baía e o restante da produção 

de mandioca, café, borracha, laranja, aipim, banana, cana-de-açúcar, feijão etc. Esses dados 

são apresentados aqui para destacar a importância da agricultura do cacau na região, já que a 

sua queda trouxe consequências sociais importantes tanto na ocupação quanto na demografia 

de Serra Grande. 

 

Figura 1 - Município de Uruçuca 

 

Fonte: IPEA (2013) 

SERRA 

 GRANDE 
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O município de Uruçuca localiza-se na região conhecida por Zona Cacaueira da Bahia, 

fazendo limite com os municípios de Itajuípe, Ilhéus e Itacaré; e a leste, com o Oceano 

Atlântico. Em 1952, segundo Silva (2011), o território em que hoje se localiza Serra Grande 

foi anexado ao município de Uruçuca devido a um acordo político de troca de territórios com 

o município vizinho, Ilhéus. Considerado atualmente o principal povoado do município, o 

distrito de Serra Grande foi criado por lei em 1999 e anexado ao município de Uruçuca. A 

Enciclopédia dos Municípios (1958) menciona que em 1950 o povoado de Serra Grande 

possuía em torno de 120 habitantes. 

O distrito de Serra Grande está localizado na faixa litorânea do sul da Bahia e é 

comumente descrito pelos moradores do município como a praia de Uruçuca. É o que conta 

Mara, agente de saúde de Serra Grande, “filha” de Uruçuca2, que viveu na sede muitos anos e 

que só vinha a Serra Grande no final de ano com a família para aproveitar a praia, mas que 

atualmente reside no distrito. 

A história recente de Serra Grande é rememorada pelos moradores mais antigos. A 

escassez de fontes oficiais reflete a ausência do poder público até então na região. Até a 

chegada dos anos 2000, quando “tudo mudou” com a chegada da BA-001 – conforme será 

relatado adiante – a história que conhecemos é exclusivamente por meio de relatos orais. 

 Dona Regina é reconhecida na vila de Serra Grande como grande contadora das 

histórias antigas do lugar. Sua história e a história de Serra Grande se fazem conjuntamente, 

como ela afirma. Filha de Seu Ângelo, de 103 anos3, Dona Regina conta que foi seu pai quem 

“abriu a mata” na região. Naquela época (década de 1920), como relata Baiardi & Teirxeira 

(2010) sobre a região do Sul da Bahia de um modo geral, as terras eram ocupadas por 

desbravadores, em sistema de “meia”, em que herdeiros da colônia ou militares comandavam 

as terras nas regiões nordeste e sul do estado. Os trabalhadores eram enviados para ocupar e 

produzir nas terras, na garantia de sua ocupação. 

 

Malgrado as dificuldades encontradas e os resultados obtidos, estes agentes 

produtivos contribuíram com o progresso da região como um todo, o Baixo e 

o Litoral Sul, e suas crenças e valores combinavam um impulso empresarial 

com ausência de valores aristocráticos que rejeitam o trabalho manual 

(BAIARDI, 1984; SILVA, 2006 apud BAIARDI e TEIXEIRA, 2010, p.14). 

 

 
2 A expressão filho de Uruçuca é utilizada para referência aos nascidos no munícipio. 
3 Seu Ângelo faleceu em 2019, após o fim do meu trabalho de campo. 
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Seu Ângelo “não tinha trabalho certo”, como ela relembra, e então veio trabalhar na 

Fazenda do Senhor Bonfim4 por volta de 1946. Não tinha salário, mas podia viver na terra 

com a família, como meeiro. A mãe de Dona Regina, Dona Secundina, cultivava diversas 

frutas e verduras na terra de Senhor Bonfim, e dividia a produção com ele. A mandioca 

também era importante na sua alimentação, assim como na de outras famílias que ali viviam. 

No mesmo esquema de meeiro com o Senhor Bonfim ou outros donos de terra as poucas 

famílias chegavam, ocupavam e produziam na terra, dividindo com o dono a sua produção. 

A farinha, como me foi contado por vários moradores mais antigos, era produzida em 

grupo. Havia o dia de processar a mandioca de uma família e todos se juntavam na antiga casa 

de farinha, movida pelo rio Pancadinha por meio de uma represa construída para mover o 

moinho5. Esses momentos são relembrados pelas anciãs da vila com emoção, normalmente 

comentados com um “Era muito bom!”, “A gente se divertia muito!”. 

A pesca também compunha a alimentação das famílias que habitavam a região que até 

hoje mantém a pesca artesanal de jangada. Porém, atualmente esse ofício tem sido colocado 

em risco, sobretudo após a proibição, pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(INEMA), da extração do pau de jangada para a feitura da embarcação. 

 

[...] então a gente tinha tudo... A gente não tinha uma casa. A casa era feita 

de taipa coberta de palha... A gente não tinha cama bonita, nem forra de 

cama, nem roupa bonita, mas a gente nunca passou fome... A gente tinha 

tudo em termo de alimentação. A gente não tinha geladeira, era fogão de 

lenha. Em cima do fogão tinha um jirau, que o povo chamava de fumeiro, 

botava as carne pra defumar. Toda a vida criou muita galinha, porco... A 

gente tinha tudo! Tinha água potável porque tinha fonte... E não tinha 

dinheiro (Entrevista, Dona Regina, 2019). 

 

Curiosamente, apesar de ser dotada de uma memória excelente, Dona Regina não sabe 

dizer ao certo os primeiros donos de terra na região. 

 

Aqui antes [se referindo ao início da vila quando ainda era criança] tinha o 

negócio dos Coronéis, né?! Tinha o Coronel Bonfim, lá onde a gente morava 

era terra de Coronel Bonfim, e aqui a maioria dessas terra era do Coronel 

Porfírio, o avô de Edmundo, era dono de uma imensidão de terra. Aí tinha 

esse Seu Severo, que é avô de Duda [atual administrador local6] e um velho 

 
4 A Fazenda do Senhor Bonfim cobria grande parte da faixa litorânea da Vila de Serra Grande. A parte que foi 

dada a Seu Ângelo corresponde atualmente à porção da praia do Pompilho até o alto da vila de Serra Grande às 

margens da Rua São João, entre a praça Pedro Gomes e a Vila Badu, regiões que serão descritas a seguir. 
5 A casa de farinha que existia na represa foi fechada devido ao pouco uso depois que o sistema de queimada, 

típico do cultivo de mandioca na região, foi proibido pelo INEMA. O prédio da casa de farinha tornou-se 

residencial, a represa foi reformada e atualmente oferece uma estrutura turística. 
6 O administrador local é um cargo comissionado indicado pelo prefeito de Uruçuca para a administração local. 
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chamado Lopes, ali onde é a Badu hoje, que era do véi Lopes (Entrevista, 

Dona Regina, 2019).   

 

A forma como ela conta sobre a ocupação e a circulação na região apresenta uma 

maneira diferente da relação atual com a terra. Dona Regina afirma que quem chegava 

ocupava a terra e cultivava, mas não restringia o acesso nem a circulação de ninguém com 

cercas ou muros. Dá a entender que ela se referia à ocupação de longo período que 

comumente findava na posse da terra ocupada. 

Conforme relata Woortman (1990), em diversas sociedades camponesas a posse da 

terra se diferenciava da propriedade. Os proprietários, grandes fazendeiros, permitiam a posse 

de pequenos pedaços de terra em que seus posseiros cultivavam e viviam. Essa terra era sua e 

de sua família ao longo dos anos, pelo uso e ocupação daquele solo, mas ao mesmo tempo era 

propriedade do dono e não contava com cercas ou limites de acesso e circulação por parte de 

outros moradores da região. Contraste-se aqui com o sistema atual da propriedade privada.  

Dona Regina conta em seus relatos que seu pai recebeu terras onde vivia e cultivava 

em um acerto com os donos depois de muitos anos de trabalho. Essa história se repetiu várias 

vezes com as primeiras famílias meeiras da região. Não existiam limites nem propriedades 

claras, existia um Senhor, grande dono das terras, Bonfim ou Porfírio, como uma ou outra 

família relatou, mas dentro das grandes terras desses senhores, as famílias viviam de 

agricultura, caça e pesca, repartindo tudo o que colhiam com os Coronéis como costumavam 

ser chamados. 

Provavelmente por isso Dona Regina mostra-se revoltada com as cercas e cancelas 

colocadas como primeira medida dos que compram terras hoje em dia na vila, impedindo um 

trajeto que foi feito durante muitos anos pelos que já viviam ali.  

Pelo que se lembra dessa época – década de 1950 – existiam poucas famílias que 

viviam na região da vila. Além dos mencionados como Coronéis por ela, relembra seu 

Eupídio, tropeiro como seu pai, e Seu Pedro Gomes. 

 

Seu Pedro Gomes veio de Itabuna, eu não sei como ele conseguiu essas 

terras, não posso explicar. Porque aqui antigamente você chegasse, com sua 

mochila nas costas, seu saco, você fazia um barraco em qualquer lugar, 

ninguém te proibia não, entendeu? 

E o Seu Pedro Gomes dava oportunidade, porque ele tinha um monte de 

gente que trabalhava pra ele de serrotão7, ele botava o povo pra trabalhar 

com isso aí. 

 
7 Serrotão designa uma técnica antiga de cortar madeira na floresta, muito utilizada na produção de carvão. 



32 
 

 

E ele pagava o povo assim, ele tinha uma dispensa, que depois passou a ser 

uma bodega, né? Que vendia o fato, a farinha..., mas era uma coisa bem 

simples mesmo, entendeu? E aí a gente vivia aqui alegre e feliz! (Entrevista, 

Dona Regina, 2019). 

 

Conforme o Diagnóstico Participativo Rural (DPR, 2008) de Serra Grande8, Pedro 

Gomes é considerado fundador da comunidade e teria vindo para a região juntamente com 

outros membros do Exército brasileiro. A missão era observar a Costa Sul da Bahia e evitar 

que navios ou submarinos alemães aportassem. No dia de São Pedro, e seu aniversário, Pedro 

Gomes organizava um grande evento para a comunidade. 

 

Todo ano no dia de São Pedro, Seu Pedro Gomes trazia um padre pra rezar a 

missa ali na praça. Tinha um pé de piaçava, aí colocava a mesinha, e aí nesse 

dia de São Pedro tinha casamento, batizado, o homem do cartório vinha pra 

registrar os minino. O médico vinha pra receitar o povo. Tudo num dia só. 

Seu Pedro Gomes trazia tudo e era a festa de aniversário dele. E o povo da 

comunidade se juntava e fazia doce. E ele ainda trazia o sanfoneiro, que era 

o Major Santinho, aí casava, batizava, receitava, fazia tudo num dia só e a 

festa rolava. (...) Era o dia do forró, e nessa época todo mundo bebia, 

dançava, mas ninguém matava ninguém (Entrevista, Dona Regina, 2019). 

 

Dona Regina se refere a esse período entre a fundação da Vila nos anos 1940 e “a 

chegada do meio ambiente” na década de 1990 como uma época de fartura e alegria. Aliás, 

não só ela; na “reunião das anciãs”9 as mulheres antigas da comunidade lembram dessa época 

como de muita diversão. Tais histórias não são lembradas como um tempo de violência e 

exploração, mas como tempo familiar, de divertimento e liberdade de trânsito pela terra.  

Conforme conta Dona Regina, foi Seu Pedro Gomes quem trouxe também o deputado 

estadual da Bahia, Sr. Prísco Viana, para uma de suas festas na primeira metade da década de 

1960. A partir daí o deputado ajudou na construção do prédio para a nova escola municipal. 

Prísco Viana também doou a imagem de São Pedro, presente de aniversário a Pedro Gomes, 

abrigada na Igreja Católica que foi construída em 1966 na praça Pedro Gomes, em mutirão 

pela comunidade animada devido à doação do deputado. “Aquele Pedro [a imagem de São 

Pedro] veio de Brasília, foi presente de Prisco Viana pra Pedro Gomes!” (Dona Regina, 

2019). E assim São Pedro tornou-se padroeiro de Serra Grande. 

 
8 O diagnóstico Participativo Rural (DPR) de Serra Grande foi produzido em 2008 por uma parceria entre 

Instituto Floresta Viva e Instituto Ynamata e apoio do Instituto Arapyau. Esse diagnóstico apresenta uma história 

da ocupação recente do lugar. As informações do diagnóstico foram levantadas a partir da memória local, não 

havendo outras fontes históricas oficiais, mas configura a história local. 
9 A reunião das anciãs foi um evento ocorrido no dia 02/06/2018, promovido pela agência de fomento Tabôa e 

será detalhada no Capítulo 6. 
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Sempre orgulhosa de sua história e de sua atuação na comunidade, Dona Regina relata 

que com 16 anos (1964) fundou a primeira escola particular da vila, a Escola Princesa Izabel. 

Era apenas uma casa de taipa, madeira e assoalho, com uma mesinha e alguns bancos e seguiu 

nesse formato por três anos. Até que aos 19 anos (1967) recebeu a visita de um candidato a 

prefeito de Uruçuca que a presenteou com 14 cadeiras, um quadro negro e uma bandeira 

nacional10. Dona Regina conta, com orgulho, a doação do candidato, especialmente devido à 

bandeira, que era “seu sonho”. Nessa época já havia uma bandeira nacional na Escola 

Municipal São Pedro, que se localizava no entorno da praça, sendo hasteada ao som do Hino 

Nacional nas festas do santo padroeiro. 

A gratidão por esses coronéis e, em especial, pelo Sr. Pedro Gomes, é frequentemente 

destacada. Baiardi e Teixeira (2010) relata que o sentimento de afeto e gratidão é comumente 

relatado nas relações entre donos das terras e meeiros durante a ocupação das regiões do 

Baixo sul da Bahia. 

Dona Regina lembra que, no ano de 1968, quando o candidato que havia doado os 

móveis para sua escolinha foi eleito prefeito de Uruçuca, ele a contratou como professora da 

Escola Municipal Prísco Viana. 

 

Aí com 20 anos eu já trabalhava de carteira assinada e tudo. E aí eu trabalhei 

vinte e cinco anos como educadora nessa comunidade, e sempre eu digo pras 

pessoas: nunca fui professora formada, fui professora leiga. Mas eu tenho 

plena certeza que eu fiz um bom trabalho. (Entrevista, Dona Regina, 2019). 

 

Como ela relata, “antes da preservação do meio ambiente, Serra Grande era grande 

produtora de farinha”. Era comum se fazer a roça de queimada e o cultivo de mandioca era 

intenso. Porém, com a proibição da técnica de queimada na década de 1990, conforme relato 

de Seu Manuel, filho de Seu Eupídio, a casa de farinha acabou. No local onde funcionava a 

antiga casa de farinha existe atualmente um prédio residencial bem em frente à ponte da 

represa sobre o rio Pancadinha. 

 

E aquela represa que existe ali hoje não foi criada para o turismo, mas sim 

para mover um grande moinho de farinha. A casa de farinha era d’água, era 

movimentada pela água. O rio era um rio forte. Esse rio que cê tá vendo 

morto hoje aí era um rio forte!  

Aí cada semana uma proprietária de terra botava a mandioca e as mulheres 

ajudavam e levavam seu tanto de farinha pra casa. Então a casa de farinha 

aqui era uma diversão. E quem vinha e não tinha onde dormir dormia na casa 

 
10 Conforme me relatou uma moradora antiga da Vila, os prefeitos, desde o início da cidade alternam-se entre 

duas famílias de antigos coronéis de Uruçuca, atualmente representadas na política por Moacir e Dica. 
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de farinha, como não tinha transporte de Ilhéus pra Itacaré, porque ia de pé. 

Não tinha nada não, tinha estradinha, mata pronta, mas tinha estradinha. Os 

caminhão de Ilhéus vinha pela praia, travessava e ali onde é essa cabana hoje 

[Cabana Pé de Serra11] era um grande depósito e botava tudo lá, madeira, 

farinha, carvão. E aí os caminhão vinha e levava tudo pra Ilhéus, mas tinha 

que aproveitar a hora que a maré tava seca...e seca mesmo... Ia num dia e 

voltava no outro... Até vender as coisas, fazer a feira... (Entrevista, Dona 

Regina, 2019). 

 

As décadas de 1970 e 1980 foram de grandes transformações em Serra Grande. A vila 

pacata de pescadores e pequenos produtores começava a crescer. Conforme o Diagnóstico 

Participativo Rural (2008), no início da década de 1970 a venda de carvão era intensa na 

região e em 1975 foi construída a primeira serraria, o que tornou mais intensa a exploração de 

madeira. Foi ainda nesta década que chegou a energia elétrica na região, que funcionava com 

gerador das 17:00 às 22:00 horas e a primeira estrada “oficial”, de terra, que ligava Itacaré a 

Ilhéus. 

A década de 1980 foi difícil para toda a região Sul da Bahia. Uma região em que a 

economia do cacau era estruturante entrava em colapso. De acordo com Baiardi e Teixeira 

(2008), três fatores geraram uma grande crise econômica da região: a queda do preço do 

cacau; a introdução da vassoura de bruxa12 e a diminuição do mercado devido à ampliação de 

concorrência. Como se pode observar na Figura 2, entre as décadas de 1990 e 2010 houve 

importante queda da população total de Uruçuca, principalmente da população que vivia na 

zona rural, ainda que a população urbana também estivesse sob influência da economia do 

cacau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 A Cabana Pé de Serra é um restaurante localizado à beira da praia. O seu proprietário é um chef de cozinha de 

São Paulo, possui uma média de preço de R$100,00 cada prato, e durante o verão cobra o valor de R$120,00 de 

consumação mínima para se permanecer nas estruturas do restaurante. É frequentado principalmente por turistas 

e moradores recentes. 
12 A vassoura de bruxa foi um fungo que destruiu quase totalmente as plantações de cacau de toda a região. A 

palavra introdução refere-se às fortes suspeitas na região de que tal praga tenha sido inserida nos cacaueiros 

propositalmente por questões políticas. Mais informações em: <http://www.ceplac.gov.br/radar/vassoura-de-

bruxa.htm>. Acesso em: 15/04/2018. 

http://www.ceplac.gov.br/radar/vassoura-de-bruxa.htm
http://www.ceplac.gov.br/radar/vassoura-de-bruxa.htm
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Figura 2 - Índice demográfico de Uruçuca (1990 a 2000) 

 

Fonte: IPEA (2013)13. 

 

O biólogo Rui Rocha, professor da Universidade Federal de Santa Cruz e fundador do 

Instituto Floresta Viva (que será apresentado com detalhes no Capítulo 6), afirma que esse 

contexto econômico apresentou duas vítimas principais: a população mais pobre da zona 

rural, que, desempregada, teve que se mudar para as cidades; e a Mata Atlântica, que passou a 

se submeter a maior vulnerabilidade com a extração de madeira, produção de carvão, pasto e 

assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Numa rápida transformação no curto período dos anos de 1970 aos 1980 observa-se a 

instalação da serraria, da luz elétrica, da estrada de terra que atravessava a vila, da água 

bombeada para as casas e a chegada de muitos pequenos produtores e agricultores 

desempregados. Muitos expulsos das fazendas em que trabalhavam, que, com a crise do 

cacau, vinham em busca de trabalho e de moradia, como conta Dona Regina: 

 

Aqui nunca foi produtor de cacau. Aqui em Serra grande ninguém queria um 

pedaço de terra nem de graça. Sabe por quê? Porque Uruçuca era grande 

produtor de cacau e todo mundo só ia pra Uruçuca porque lá era a zona do 

dinheiro e aqui era zona de pescador e farinheiro. Agora, como surgiu essa 

coisa da vassoura de bruxa, Uruçuca caiu e Serra Grande explodiu. Pra você 

ver como é que são as coisas (Entrevista, Dona Regina, 2019). 

 

Foi na década de 1980, segundo o Diagnóstico Participativo Rural (DPR- 2008) e as 

falas dos moradores antigos, que começou a intensa ocupação do Bairro Novo, bairro popular 

 
13 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/>.  

http://www.ipea.gov.br/portal/
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que será descrito no subitem 1.2 deste capítulo, atualmente a área mais populosa e mais 

carente de Serra Grande, localizada às margens da estrada BA-001 construída sobre a antiga 

estrada de terra. Como conta Dona Regina: “O dono das terras ali do Bairro Novo começou a 

picotar a terra e a vender tudo bem baratinho, e aí as pessoas que chegavam conseguiam 

montar um barraquinho e por isso que foi tanta gente pra lá” (2019). 

Foi na década de 1980 que Dona Regina conta ter ajudado a criar a primeira 

associação de Serra Grande. A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serra Grande 

foi criada em 1985, a partir de um conflito entre um empresário que estava comprando 

grandes extensões de terra na região e os pequenos produtores locais.  

 

1.2 A chegada do meio ambiente 

 

A década de 1990 foi uma época ambientalmente revolucionária no Brasil. Ideias 

ambientalistas vindas do exterior influenciavam pesquisadores e formavam militantes 

preocupados com questões globais sobre a preservação do meio ambiente (DIEGUES, 2000). 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

realizada no Rio de Janeiro foi um marco para o campo da preservação e da conservação 

ambiental no Brasil. Esse contexto global refletiu-se em Serra Grande, “trazendo o meio 

ambiente” para a pequena vila, como destaca a fala de Dona Regina. 

 

Aí depois, agora em 98, teve a Eco 98, cê já deve ter ouvido falar nisso 

porque você estuda né?! [Eu corrijo dizendo Eco 92]. Isso! Eco 92! Aí que 

começaram a falar desse negócio de meio ambiente. Eu ouvia falar isso, mas 

nunca que eu imaginava que isso fosse estourar justamente aqui (Entrevista, 

Dona Regina, 2019). 

 

Em seguida, em 1993, o jornal norte americano The New York Times publicou uma 

matéria, intitulada Brazilian Rain Forest Yields Most Diversity For Species of Trees 

(BROOKE,1993) sobre uma pesquisa concluída em 1992 pelo Jardim Botânico de Nova 

York, junto com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), que havia 

identificado, em um único hectare, 456 espécies diferentes de árvores típicas da Mata 

Atlântica. Isso representava o recorde de biodiversidade da região de Mata Atlântica. 

O impacto imediato dessa pesquisa foi a criação da APA Itacaré/Serra Grande, em 

1993. Entretanto, conforme afirmam os ambientalistas que atuam na região, apesar de já estar 

criada por decreto, a APA não existia na prática neste período, já que estava apenas no papel 
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essa informação, bem como as regras específicas de uso do solo não eram conhecidas pela 

comunidade local. 

 

Figura 3 - Área APA Itacaré/Serra Grande 

 

Fonte: <www.iesb.com.br>. Acesso em: 20 set. 2018. 

 

A crise econômica e o empobrecimento generalizado da região, o aumento da extração 

de madeira e a produção de carvão vegetal, o contexto global que se abria para as questões 

ambientais, o estudo do Jardim Botânico que colocava a região de Serra Grande como um 

hotspot14 mundial são fatores que contribuíram para o surgimento do Instituto de Estudos 

Socioambientais do Sul da Bahia – IESB, em 1994, como relata um de seus fundadores, Rui 

Rocha15. Tratava-se de uma Organização não Governamental (ONG) formada a partir da 

reunião de pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), cientistas da 

CEPLAC e jovens agrônomos. O objetivo era tentar salvar o “restante” da Mata Atlântica na 

região e administrar uma nova economia que tentava conciliar conservação e 

 
14 A expressão hotspot refere-se a uma dentre as 35 áreas identificadas no planeta pela Conservation 

International (CI) como área de grande riqueza biológica e relevância ecológica por possuir uma vegetação 

diferenciada e abrigar espécies endêmicas. Mais informações 

em<https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/default.aspx>. Acesso em: 15/04/2018. 
15 Rui Rocha é fundador do IESB, fundador do Instituto Floresta Viva, professor da Universidade Estadual de 

Santa Cruz e importante liderança ambiental de Serra Grande. 

http://www.iesb.com.br/
https://www.conservation.org/global/brasil/Pages/default.aspx
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desenvolvimento econômico por meio do monitoramento de políticas públicas, como 

relembra Rui Rocha em entrevista. 

Segundo estudos da CEPLAC, a área era considerada de baixa indicação de 

agricultura, já que possuía um solo impróprio para a produção do cacau, e foi por isso que até 

o início da década de 1990, apesar da extração de madeira, a região costeira entre Ilhéus e 

Barra Grande – Península de Maraú conservou resquícios importantes de Mata Atlântica do 

país – em torno de 7%. Destaca-se que era essa mesma mata que oferecia, há muitos anos, as 

condições de vida da população nativa: frutas, plantas, caça, água e ainda a madeira – para o 

carvão, a construção e para venda – garantindo a sobrevivência econômica de uma região 

pobre e em crise. 

Em meados de 1996 aconteceu, então, uma grande audiência pública em Itacaré: o 

marco divisor desse período, configurando o “antes” e “depois”. Tratava-se da avaliação da 

viabilidade da construção da estrada Ilhéus-Itacaré, a BA-001. Oficialmente era uma reunião 

do Conselho Regional Ambiental (CRA), atual INEMA, para viabilizar a construção da 

estrada. Os ditames burocráticos da época colocavam a necessidade de uma audiência pública 

com ampla participação para a deliberação da construção de estradas como aquelas e suas 

condicionantes.  

A construção da estrada BA-001 fazia parte do Programa Regional de 

Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) que naquele ano investia 960 milhões de reais 

para a ampliação e melhoria da infraestrutura turística no estado da Bahia. Tais investimentos 

vinham em grande parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Conforme 

apontam Baiardi e Teixeira: 

 

No Prodetur I a Bahia captou US$ 140 milhões que, juntos com as 

contrapartidas, elevaram os investimentos a um montante superior a R$ 300 

milhões. Nessa primeira fase, Salvador e seu entorno e a Costa do 

Descobrimento (região de Porto Seguro) foram consideradas prioritárias. O 

principal projeto do Prodetur I nos dois territórios aqui analisados foi a 

Rodovia BA-001, Ilhéus-Itacaré, que recebeu recursos na casa de US$ 18,3 

milhões, sem considerar a contrapartida estadual. Essa rodovia mudou 

completamente a atividade turística em Itacaré, uma vez que possibilitou o 

recebimento de turistas pelo Aeroporto de Ilhéus, distante 70 km (BAIARDI 

& TEIXEIRA, 2008, p.44). 

 

Dona Regina conta que a partir do início da construção da BA-001 na década de 1990 

os grandes empresários, especialmente do turismo, “chegaram como uns touros, comprando 

tudo”. Ela lembra que nessa época muitos moradores da Vila, posseiros das terras, 

deslumbrados com o dinheiro que lhes era oferecido pelos recém-chegados empresários e 
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forasteiros, venderam suas terras indo para a cidade, certos de que construiriam vida lá. 

Entretanto, muitos deles não sabiam viver na cidade e lidar com dinheiro. E então perdiam 

tudo, e não conseguiam nem mesmo voltar a Serra Grande, já que a forma de ocupação da 

terra (meeiro e posse) estava mudando. Eram novos donos das terras, com novas formas de 

uso e de circulação do espaço. Essa experiência, pode-se dizer, foi diversas vezes relatada por 

comunidades pesqueiras do litoral nordeste, como descreve Kottak (2009). 

Dona Regina relata que muitas vezes foi oferecido a Seu Ângelo, seu pai, muito 

dinheiro por suas terras, ao que ele respondia: “Eu não vendo, não sei lutar com dinheiro, sei 

lutar com terra!” E acrescenta: “Graças a Deus que pai fez assim porque muitos hoje não têm 

nada, mas quem segurou as terras hoje tá tranquilo”. 

A perspectiva de Seu Ângelo reflete certa moral que circunda as sociedades 

camponesas em contraposição às sociedades urbanas, conforme apresenta Woortman (1990): 

 

Assim, naturalmente, cada cultura terá categorias nucleantes específicas, 

mas, ao que parece, existem certas categorias comuns às sociedades 

camponesas em geral, como terra, família e trabalho. O importante, contudo, 

não é que sejam comuns - pois elas estão presentes, também, em culturas 

urbanas - mas que sejam nucleantes e, sobretudo, relacionadas, isto é, uma 

não existe sem a outra. Nas culturas camponesas, não se pensa a terra sem 

pensar a família e o trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem pensar 

a terra e a família. Por outro lado, essas categorias se vinculam estreitamente 

a valores e a princípios organizatórios centrais, como a honra e a hierarquia. 

Pode-se opor esse tipo de sociedade às sociedades modernas, 

individualizadas e voltadas para o mercado; em outras palavras, pode-se 

opor uma ordem moral a uma ordem econômica. Neste último tipo de 

sociedade, as três categorias acima referidas existem, naturalmente, mas elas 

podem ser separadas umas das outras: a terra não é pensada em função da 

família e do trabalho, mas em si mesma, como uma coisa, ou como uma 

mercadoria; a família é também pensada em si, sem relação com o trabalho 

ou a terra, o mesmo acontecendo com o trabalho, que pode mesmo ser 

pensado como uma abstração, como um “fator”. Temos, então, no primeiro 

caso, um modelo relacional e, no segundo, um modelo individual, tanto no 

plano das categorias, como no plano das relações sociais e das pessoas: estas 

são, nas sociedades camponesas, seres relacionais constituídos pela 

totalidade e, nas sociedades modernas, seres individuais constituintes da 

totalidade, vista esta como agregado de indivíduos "em contrato" 

(WOORTMAN, 1990, p.23). 

 

Como destaca Pina Cabral (2013), a construção da BA-001 tornou-se um evento 

importante na história da região do Sul da Bahia. Entremeada com referências simbólicas 

como acesso, consumo, abertura para o outro, a estrada trazia a contradição da modernidade. 
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Como eixo de circulação, a BA-001 é também um local de urbanidade, 

modernidade, abertura ao exterior, ao capital e ao Estado. Em torno à 

estrada, se situam os principais instrumentos de integração estadual (escolas, 

sindicatos, agencias de todo gênero), assim como os instrumentos de 

circulação mercantil (lojas, indústrias, mercados). Também por aí passa um 

novo recurso: os turistas sequiosos de calor, praias e comezainas. A estrada, 

portanto, faz parte do mundo da urbanidade: o mundo do “moderno” e do 

desejável, mas também o mundo do perigoso. Ela, que é o caminho para 

satisfazer os desejos de consumo da população, afinal também é o caminho 

para o “crime” e a violência, esses tropos centrais da imagética utópica 

brasileira (PINA CABRAL, 2013, p. 52). 

 

 Para a reunião que estabeleceria as condições de construção da BA-001, Rui Rocha 

conta (entrevista em 2019) que o grupo ambientalista liderado pelo IESB se preparou 

debruçando-se sobre o estudo de impacto ambiental apresentado pelo projeto e sobre outros 

estudos, como o do Jardim Botânico de Nova York, e fazendo contatos por meio de suas 

redes, como com o Presidente do BID, em Washington. 

 

Quando a gente entrou naquela audiência já tínhamos estudado, traçado um 

plano, já tínhamos conversado com o presidente do Banco Interamericano lá 

em Washington, e ele já sabia que no Sul da Bahia tinha uma área de Mata 

Atlântica que estava sendo ameaçada pela construção de uma estrada 

turística. E a gente colocou isso no colo do BID, a gente falou: - Olha, vocês 

vão ser responsáveis pelo desmatamento numa área em que o Jardim 

Botânico encontrou a maior biodiversidade de Floresta do Mundo? E o 

estudo de impacto ambiental apresentado pelo núcleo responsável de 

construção da estrada nem citava esse estudo (Entrevista, Rui Rocha, 2019). 

 

A “audiência pública” reuniu cerca de setecentas pessoas dentre as quais muitas 

lideranças de populações tradicionais como marisqueiros, pescadores, jangadeiros e 

trabalhadores de assentamentos rurais e agricultores. A reunião contou também com a 

presença do prefeito de Itacaré, o agrônomo Roberto Setúbal, e com a comunidade 

ambientalista representada pelo IESB, além de outras ONGs que atuavam na região. Rui 

Rocha lembra que a maioria vestia camisa com a estampa escrita BA-001, o que apontava o 

quase absoluto apoio das comunidades à construção da estrada. 

Os representantes do IESB sabiam que ali eles eram minoria, mas que fora dali, nas 

mídias e no exterior, eles poderiam, em última instância, até mesmo inviabilizar a construção 

da estrada, como afirmou Rui Rocha: 

 

A população da reunião olhava pra gente com muito medo, porque ali a 

gente não tinha força. A gente era meia dúzia numa multidão ansiosa pela 

construção da estrada, pela quantidade de empregos imediatos que iria gerar. 

Foi um investimento de 25 a 30 milhões de reais durante um ano na região. 
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Tratorista, mão-de-obra, sem falar na estrada em si como acesso e na 

promessa do turismo que era a principal alternativa à crise do cacau. Por 

outro lado, nós tínhamos uma fortaleza que era o conhecimento, a 

argumentação, a capacidade de pressionar o presidente do BID em 

Washington, questionar o governo da Bahia, colocar uma matéria no jornal. 

A gente tinha meios de influenciar, mas naquele momento a gente tinha que 

se submeter àquele contexto (Entrevista, Rui Rocha, 2019). 

 

Conforme se pode depreender das perspectivas dos agentes envolvidos, a construção 

da estrada colocava uma série de questões para a comunidade como um todo. Não se tratava 

apenas da preservação ambiental defendida pelos grupos ambientalistas em sua maioria 

compostos por intelectuais de universidades e ONGs, mas também da condição social 

daquelas comunidades, que careciam da estrada naquele momento de colapso econômico, do 

interesse dos grandes empresários, do estímulo ao desenvolvimento turístico da região e das 

questões políticas que também interferiam e influenciavam as decisões. 

Deu-se então início à reunião, sendo expostos os passos do projeto de construção da 

estrada. Neste momento afirma Rui Rocha ter sido ele o primeiro a pedir a fala quando fosse 

findada a exposição inicial. De acordo com ele, o prefeito, que presidia a mesa, começou 

então a fazer as inscrições. Porém, quando acabou a exposição e o prefeito abriu para as falas, 

já havia trinta nomes inscritos antes de Rui Rocha. Eram nomes de lideranças locais que 

falavam sobre a importância da estrada e os benefícios que seriam trazidos através dela para 

as comunidades. 

Rui Rocha ressalta que o prefeito era um homem inteligente e sensível às causas 

sociais e sabia que aquela estrada era muito importante para transformação da realidade 

daquelas pessoas, bem como era importante dar voz a elas naquele momento antes de dar voz 

aos que vinham de fora. Assim, ele esperou que todos falassem e, quando chegou a sua vez, 

estrategicamente começou sua fala dizendo ao prefeito sentir-se, tanto ele como os demais 

ambientalistas, constrangidos por não possuírem a camisa que os outros vestiam. Afinal de 

contas, eles também eram a favor da estrada. Rui Rocha conta que nesse momento ele foi 

aplaudido pela comunidade que até então via os ambientalistas com desconfiança e receio.  

Assim ele continuou seu discurso, apresentando uma a uma as considerações sobre as 

condicionantes para a construção da estrada. Dentre elas estavam a implementação real das 

APAs Itacaré/Serra Grande e Lagoa Encantada, que também já existia apenas como decreto; a 

criação do Parque Estadual da Serra do Conduru; além de questões mais específicas da 

própria construção da estrada. Para o professor, ele didaticamente apresentou as propostas 

para a comunidade de forma que eles se reconhecessem, destacando que a preservação da 
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mata que existia ali até aquele momento era devida àquelas comunidades que lá viviam, e 

afirmava que o que o grupo ambientalista queria era apenas conservar o que já existia, 

minimizando as perdas com a construção da estrada. 

Também foi mencionada por Rui Rocha a importância da construção de um parque em 

que as nascentes que levavam água a todas as comunidades fossem protegidas, assim como a 

importância da construção da estrada com características específicas, como passagem para 

animais e faixa de recuo que não prejudicasse os animais que viviam na região. Dessa forma, 

foi abordando uma a uma dessas questões, sendo aplaudido pela comunidade em sinal de 

concordância pela população. “E no final daquela audiência, a gente tinha uma ata que 

reconhecia todos esses pontos-chave para a construção da estrada com o apoio quase absoluto 

dos participantes”, afirma Rui Rocha (entrevista em 2019). Diante disso, foi necessário 

estabelecer uma conciliação entre os diversos interesses de preservação ambiental e o 

desenvolvimento econômico e social a partir da construção da estrada. 

Na avaliação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM), de 1996, que 

definiu a licença para a construção da BA-001 gerada a partir daquela plenária, 

estabeleceram-se as regras de construção desta, a implementação das APAs Itacaré/Serra 

Grande e Lagoa Encantada e ainda foi prevista a criação de uma nova Unidade de 

Conservação Integral na Serra do Conduru, que veio a ser o Parque Estadual da Serra do 

Conduru (PESC) com um poligonal de nove mil hectares. 

Criado em fevereiro de 1997 pelo Governo do Estado da Bahia como medida 

compensatória pela construção da BA-001, trecho Ilhéus – Itacaré, o PESC, com uma área de 

9.275 hectares, consiste em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral regulamentada 

pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
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Figura 4 - Parque Estadual da Serra do Conduru 

 

Fonte: PRUA (2001). 
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Figura 5 - APA Itacaré/Serra Grande, APA Lagoa Encantada e  

Parque Estadual da Serra do Conduru 

 

Fonte: DERBA - Estudo de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto ambiental (RIMA)  

para implantação do porto sul em ilhéus (2012). 

 

A criaçao do PESC e as expectativas dos moradores de Serra Grande não foram, 

contudo, convergentes. Com princípios teóricos distintos entre os próprios ambientalistas, 

intenções e necessidades diversas, o formato assumido pelo Parque Estadual da Serra do 
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Condurú resultou em discordância e “sofrimento”, conforme aponta este trecho do relato de 

Dona Regina. 

 

[...], mas a gente não sabia que a gente ia sofrer tanto com esse negócio. 

Porque a criação do Parque veio de cima pra baixo, a gente não tinha 

conhecimento do que era aquilo, e nós agricultores, a gente sofreu muito 

porque depois de criar o Parque do Conduru, além de tirar o pessoal que 

morava lá, que tinha muitas famílias morando ali, esse povo sofreu muito. 

Porque foram tirados assim, eu lhe digo até de uma forma brutal. Porque tem 

gente que até hoje não foi indenizado, porque o povo tinha a terra, morava 

ali há cinquenta anos, mas não tinha como provar que aquela terra era dele. 

É como se fosse o índio, entendeu? (Entrevista, Dona Regina, 2019)16 

 
 

Segundo Diegues (2000), esse tipo de uso do solo que faz com que os Parques se 

tornem áreas protegidas é baseado em uma visão biocêntrica, pressupondo uma natureza a ser 

preservada independentemente da contribuição que possa trazer aos seres humanos. Essa 

prática teve sua origem nos Estados Unidos, em um contexto ambiental, cultural e social 

bastante distinto do Brasil, o que torna indevida a utilização desse formato em um contexto 

tão diferente. Assim, desenvolve o autor, a partir da década de 1970 esse modelo importado 

começou a gerar conflitos não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. E também na 

África e na Ásia, onde a retirada de comunidades tradicionais de seus territórios gerou a 

vulnerabilidade de seus modos de vida e recursos naturais para sua sobrevivência. 

E foi assim que se deu a implementação das Unidades de Conservação (UCs) 

estabelecidas na reunião relatada. O Parque Estadual da Serra do Conduru estava sendo criado 

com um regime de proteção integral, não permitindo moradia nem extração de nenhuma 

espécie. As APAs Itacaré-Serra Grande e Lagoa Encantada já haviam sido criadas, mas 

naquele momento passavam a exigir um regime de uso do solo sustentável, restringindo tanto 

a extração quanto a ocupação do solo, o que foi bastante traumático para a comunidade local 

que até então vivia principalmente da caça e da extração de madeira, tanto para o carvão e 

construção, quanto para a agricultura, como relataram diversos moradores antigos da região.  

A queimada, técnica tradicional utilizada para o cultivo da mandioca, foi proibida e 

muitos moradores foram presos devido à extração de pequenas galeotas de madeira para seus 

fogões à lenha. O carro de boi, típico transporte de cargas dos moradores, também foi 

 
16 A associação de Dona Regina remete ao processo histórico amplamente conhecido que os povos indígenas têm 

sofrido com vistas à legitimação de seus territórios desde a colonização. Atualmente ainda existem casos latentes 

de disputas territoriais, com exemplos dentro da região Sul da Bahia, vivido pelas comunidades indígenas Pataxó 

do Monte Pascoal (CARDOSO, 2018) ou as comunidades Tupinambá de Olivença representadas por Nádia 

Tupinambá em diversos eventos na luta indígena pela demarcação de seus territórios. 
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proibido e muitos foram apreendidos pela polícia sob a alegação de serem feitos com madeira 

ilegal. 

A história de Serra Grande reflete a contradição do pensamento preservacionista, 

assim como aconteceu em muitos outros lugares do mundo. A relação com a Natureza17 que 

foi implementada com a criação do Parque Estadual da Serra do Conduru e as APAs 

representa uma concepção de natureza a ser preservada e isolada da ação humana, 

completamente contrária aos modos de vida locais. Para Diegues (2000), a justificativa 

preservacionista de separação entre homem e natureza já vem sendo criticada desde a década 

de 1980, em que vários estudos demonstraram que 

 

[...] muitas dessas áreas habitadas por populações tradicionais tinham se 

conservado florestadas e com alta biodiversidade pela ação manejadora 

ligada ao modo de vida dessas comunidades que, com a criação das áreas 

protegidas, passaram a estar sujeitas à expulsão (DIEGUES, 2000, p.7). 

 

Era esse o caso de Serra Grande, em que a Natureza na qual viviam muitos desses 

nativos não era separável de si e de seus modos de habitar. A Natureza era o lugar em que 

viviam, transitavam e de onde extraiam sua sobrevivência. A própria preservação da Mata 

Atlântica, assim como o recorde de biodiversidade na região, comprovado pelo estudo do 

Jardim Botânico mencionado, apontam para uma relação positiva entre humanos e mata no 

sentido da conservação. Uma existência na interação constante de modo a promover a vida de 

ambos.  

Os moradores mais antigos de Serra Grande, ao serem questionados sobre a época de 

implementação do Parque, de um modo geral lembram com muito pesar dessa fase. Há muitas 

histórias de violência contadas por eles. Agricultores presos em praça pública por fazerem 

queimadas ou por extraírem madeira. Histórias que não só afetavam as famílias diretamente, 

mas que começaram a abalar as relações entre os próprios moradores da região. Um dos filhos 

de Dona Regina, por exemplo, perdeu a única fonte de sustento que possuía na época, um 

caminhão: contratado pelo estado para transportar uma carga que foi apreendida por ser ilegal, 

teve seu caminhão queimado na estrada devido ao desespero e revolta do dono da madeira 

 
17 O sentido de natureza se desloca e se transforma ao longo da tese conforme perspectivas em jogo e contextos 

específicos de interação em questão. Uma definição estável não seria possível mesmo considerando-a (a 

natureza) na relação interna a qualquer uma das formas de "habitar" Serra Grande mapeadas ao longo do texto. O 

sentido de natureza, seja quando corresponde a mato-terra, Mata Atlântica, "mãe Natureza", erva de quintal ou 

planta de conhecimento, ambiente, Natureza em sua materialidade "objetiva" ou dotada de "espiritualidade", de 

todo modo não parece passível de ser facilmente capturado em conceito. Sendo assim, opto pelo uso do termo 

Natureza como sujeito - ou multiplicidade - cujos contornos ou sentidos se tornam perceptíveis através do seu 

entorno, ou seja, justamente nos contextos em que Natureza é mobilizada nas interlocuções e vivências 

experimentadas em campo. 
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apreendida. Essas tensões evidenciam as formas de lidar com o território em disputa e suas 

consequências morais, incrementadas justamente no contexto de sua suposta regulamentação 

jurídica. Como destaca Litlle (2003): 

 

[...] as variadas noções de propriedade que são estabelecidas por um grupo 

social funcionam por dentro de um território e se referem às maneiras que os 

membros de uma sociedade “usam suas regras para organizar seus atos 

concretos de apropriação [da natureza]” (Godelier, 1986, p.83). O regime 

(ou regimes) de propriedade que existe(m) em um território determinado 

constitui (em) “uma parte essencial do que chamamos a estrutura econômica 

de uma sociedade, visto que constituem a condição legal - embora não 

necessariamente legitimada para todos - que governa o acesso aos recursos e 

aos meios de produção” (GODELIER, 1986, p. 84 apud LITLLE, 2003, p. 

260). 

 

Em meio a todos esses conflitos, Rui Rocha relembra que, na tentativa de mediá-los, o 

Governo do Estado da Bahia convidou o IESB para desenvolver um programa de educação 

ambiental com as comunidades da região. Como a chegada de Rui Rocha na comunidade de 

Serra Grande (1996) deu-se posteriormente à reunião do CEPRAM sobre a construção da 

estrada, os moradores de Serra Grande não mencionam terem participado nessa discussão. 

Após o estabelecimento da construção da estrada e de seus condicionantes - Parque e APAs - 

foi que a Estrada, o Meio Ambiente e Rui Rocha “chegaram” para os moradores de Serra 

Grande, como relembra Dona Regina: 

 

Quando foi um sábado, nós estávamos lá na sede da associação, que não era 

aquela casa bonita não. Era quatro parede construída pelos agricultores. Mas 

aí chega duas pessoas com a mochila nas costas, e aí pediu se podia 

participar, um deles era o Rui Rocha. E a gente sempre foi pessoa 

acolhedora, e a pessoa chegou e foi falar da criação do Parque da Serra do 

Conduru, e a gente ficou tudo assim, porque ninguém sabia o que era isso. E 

aí a partir desse dia, toda reunião tinha gente de fora e lá vai, lá vai.... 

(Entrevista, Dona Regina, 2019) 

 

Assim, o IESB “entra” na comunidade de Serra Grande buscando, de acordo com Rui 

Rocha, “misturar uma agenda de conservação da natureza e reforma agrária”. Em 1999, o 

IESB inicia o Programa de Educação Ambiental e Ecoturismo na região da APA Serra 

Grande/Itacaré. O programa incluía as mais diversas formas de conscientização ambiental: 

rádio, jornal da APA, círculo de palestras nas escolas, cinema nas comunidades e na zona 

rural. Além disso, foi elaborado, em 2008, o DPR18 para conhecer os problemas 

 
18 Esse diagnóstico deu-se por uma iniciativa do Instituto Arapyaú, que também chegava na região a partir da 

criação da estrada e que será descrito a seguir. 
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socioeconômicos da comunidade. A questão para o IESB nessa época, como afirma Rui 

Rocha, era: “Como produzir uma nova economia rural na região? Uma nova economia que 

respeitasse os regulamentos de conservação das UCs, que fosse acessível e aceita pela 

comunidade.” 

Nesse início da década de 2000 os empresários do turismo começaram a chegar na 

região com intensidade e o IESB buscou também estabelecer uma relação entre estes e os 

agricultores. Assim, os empresários do TXAI Eco resort e São José, as duas maiores empresas 

turísticas da região, passaram a pagar uma taxa aos agricultores para preservarem suas matas. 

Rui Rocha afirma que, de certa maneira, pousadas, turistas e comunidade apoiavam e 

tinham simpatia pelo movimento de conservação promovido pelo IESB. Entretanto, um grupo 

de pequenos agricultores ainda apresentava bastante resistência. Os agricultores, ainda 

revoltados com a imposição violenta da restrição de uso do solo devido ao Parque e às APAs, 

demoraram para aceitar os novos termos de ocupação, turismo e os novos moradores – 

forasteiros – na região. Em certa medida, ainda hoje existe grande resistência dos antigos 

moradores, tanto a novos moradores, aos quais eles denominam forasteiros, atraídos para a 

região em grande medida devido à “preservação do Meio Ambiente”, quanto a ONGs e 

projetos ambientais de um modo geral, marcados pela violência que a preservação da natureza 

lhes impôs.  

Para tentar dissolver todo esse conflito o IESB buscava uma solução para a economia 

local, quando Salvador19, um engenheiro florestal que veio conhecer Serra Grande e acabou 

por residir na vila como voluntário no trabalho do IESB, teve a ideia de fazer um Programa de 

Reflorestamento com os agricultores. O Instituto pagaria aos agricultores para que eles 

reflorestassem, coletassem sementes e fizessem mudas, e assim o projeto mobilizaria dinheiro 

para eles viverem do reflorestamento.  

Conforme conta Rui Rocha, logo em seguida à ideia de Salvador, foi publicado um 

edital da Fundação Ford com um Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. O ambientalista 

afirma que o edital era exatamente o que eles precisavam: um fundo criado para ONGs 

desenvolverem projetos de conservação e inclusão social no Brasil.  

O projeto foi escrito e submetido pelo IESB, sendo aprovado em 2001 com o nome de 

Projeto Floresta Viva. O slogan era uma casa dentro de duas árvores (Figura 6), visibilizando 

as intenções do projeto, segundo Rui Rocha, de conciliar as pessoas com a floresta.  

 
19 Atualmente, Salvador vive numa fazenda na zona rural de Serra Grande e desenvolve o Projeto Mecenas da 

Vida, em que empresas turísticas e turistas pagam aos agricultores da região uma taxa pelo gás carbônico gerado 

com o impacto turístico na região. Para maiores informações:<http://www.mecenasdavida.org.br/bahia/>. 

http://www.mecenasdavida.org.br/bahia/
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Figura 6 - Logomarca Instituto Floresta Viva 

 

Fonte: <http://www.florestaviva.org.br/> (2019). 

 

Com esse projeto, o IESB começou a atuar nas comunidades rurais ensinando o 

cultivo de orgânicos, a produção de adubos e composto, além de buscar reconhecer técnicas 

tradicionais ali existentes, misturando-as com os conhecimentos da conservação, como relata 

meu interlocutor: 

 

A gente fazia mutirões, um dia numa roça, um dia na outra, e aí em terra que 

tinha evangélico, a gente orava pelo composto, pelas famílias, ou seja, 

respeitava a fé que estava presente nas comunidades e já havia a prática de 

mutirões, então a gente resolveu usar daquela força (Entrevista, Rui Rocha, 

2019). 

 

Um exemplo importante do trabalho desenvolvido pelo Floresta Viva se deu na 

comunidade do Barrocão, zona rural de Serra Grande, que foi bastante prejudicada com a 

construção da BA-001. Localizada na estrada de terra que liga o distrito de Serra Grande à 

sede do município, o local dispunha de ônibus diariamente, mas atualmente não dispõe de 

transporte coletivo, ficando os moradores à mercê de caronas para se deslocarem da zona 

rural. Além disso, a falta de transporte inviabiliza ainda mais a vida financeira da 

http://www.florestaviva.org.br/
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comunidade. A atuação do Projeto Floresta Viva, em parceria com a Rede Povos da Mata20 na 

região do Barrocão, promoveu o ensino e a certificação de produtos de agricultura orgânica. 

Estes são atualmente comercializados aos sábados na feira de produtores locais na Praça 

Pedro Gomes, em Serra Grande, colocando-se como a principal fonte de renda dessa 

comunidade. A partir desse momento, como afirmou Lúcia, agricultora do Barrocão, as 

mulheres começaram a se unir e decidiram criar também uma associação de mulheres 

agricultoras, a Associação Doce Segredo da Floresta, que produz doces com frutas nativas.  

O trabalho do Projeto Floresta Viva foi sendo desenvolvido pelo grupo e aos poucos 

ganhando reconhecimento nacional. Em 2002 foi capa do jornal Folha de São Paulo e nesse 

mesmo ano ganhou um prêmio do Banco Mundial como a segunda melhor experiência de 

sociedade civil no Brasil. O prêmio foi aplicado na reforma da sede da Associação dos 

Agricultores, fato que Dona Regina relembra: 

 

E fizeram um projeto para os agricultores fazerem mudas de plantas nativas, 

e aí a gente fazia as mudas e vendia pra eles. E aí a gente recebeu um prêmio 

do Banco Mundial, na época o valor do prêmio foi R$10.000,00, mas isso 

tem mais de 15 anos, por aí. Mas aí esse dinheiro, o Rui Rocha, não passou 

esse dinheiro para os agricultores. Ele investiu esse dinheiro na sede 

[Associação dos Pequenos Agricultores de Serra Grande]21. Eu não vô dizer 

que esse dinheiro deu pra fazer aquela sede bonita que tá lá hoje não. Só que 

além desse dinheiro do Banco Mundial ele [Rui Rocha] também pediu ajuda, 

né? E o povo deu. Na época a madeireira do Juarez, que tava em conflito, 

doou uma quantidade boa de madeira pra fazer o telhado. E hoje a gente tá 

com aquela sede ali bonita. A gente tá com outra conscientização, porque a 

gente aprende é com o tempo né?! Mas foi sofrido muito! A gente pagou um 

preço alto por toda essa mudança aonde Serra Grande chegou (Entrevista, 

Dona Regina, 2019). 

 

Segundo Barreto (2015), aos poucos, a partir da atuação e dos resultados obtidos com 

o trabalho do IESB, o governo estadual foi tomando algumas iniciativas para tentar mediar os 

conflitos frequentes na região. O que, conforme o autor, estimulou a aproximação entre o 

Estado e a sociedade civil na busca de soluções.  Em 2005 foi feita a elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Estadual e das APAs, além da nomeação de um gestor para as Unidades de 

Conservação. Criou-se também um Conselho Gestor das Unidades do qual participam 

membros da comunidade. Em 2005 foram realocadas 42 famílias da área do PESC para o 

Assentamento Rural Nova Vida em parceria com o INCRA. 

 
20 A rede Povos da Mata é uma organização que promove o ensino e a certificação da agricultura orgânica na 

Bahia. 
21 Atualmente a sede abriga as reuniões da própria Associação dos Agricultores, alguns eventos esporádicos que 

pagam pelo uso do espaço e o funcionamento do curso de mestrado profissional do Instituto de Pesquisas 

Ecológicas (IP), que assim fornecem uma fonte de renda extra para a manutenção da Associação. 
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Figura 7 - Regularização fundiária do Parque Estadual Serra do Conduru 

 

Fonte: INEMA22. 

 

Entretanto, conforme se pode observar na Figura 7, de 2014, passados 17 anos de 

implementação do parque a maior parte de sua área ainda não foi indenizada aos antigos 

posseiros. Além disso, a simples indenização financeira desconsidera: a) a relação afetiva das 

pessoas com a terra; b) que a mudança de residência frequentemente altera as condições 

 
22 Para maiores informações sobre o Parque Estadual da Serra do Conduru: 

<http://www.parquedoconduru.eco.br/>. 

http://www.parquedoconduru.eco.br/
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específicas de fauna e flora anteriores; c) o tamanho da área nas quais as pessoas viviam até 

então, condizentes com o único modo de vida que aquelas pessoas conheciam. 

Esse cenário se complica ainda mais, já que com a criação da estrada e das áreas de 

Unidades de Conservação a região tornou-se de imenso potencial turístico, atraindo grandes 

empresários e novos moradores em busca de investimentos e qualidade de vida, como será 

apresentado na próxima seção. 

 

1.3 Questões de terra e território: a chegada dos forasteiros 

 

De acordo com o Diagnóstico Participativo de 2008, em 1986 os antigos moradores 

notaram um crescimento importante no número de casas, especialmente no Bairro Novo. 

Apesar de não existirem dados oficiais consolidados, verifica-se um consenso de que esse 

primeiro boom demográfico representou aproximadamente a duplicação do número de 

famílias em Serra Grande. Entretanto, a onda migratória da década de 1980 e início da década 

de 1990 era principalmente de pessoas vindas da zona rural devido à crise do cacau. 

Trabalhadores e agricultores que ocuparam principalmente o Bairro Novo buscavam se 

adaptar à vida longe dos cacaueiros com ocupações como extração de madeira e produção de 

carvão vegetal, que até então compunham a economia local. Esses moradores que chegaram à 

vila nesse período, bem como seus filhos, são considerados e se consideram nativos e parece 

que isso se deve não apenas ao fato de serem oriundos das zonas rurais do entorno, mas 

também por compartilharem um estilo de vida dos que já viviam ali antes. 

A questão relacional entre nativos e forasteiros é das mais complexas na descrição da 

vida em Serra Grande nestas últimas décadas e será retomada e desenvolvida no próximo 

capítulo, estando no centro da descrição e comentário sobre modos de habitar Serra Grande. 

Nos subitens seguintes apresento as principais iniciativas que implicaram na chegada de 

forasteiros na Vila. Inicialmente descrevo os empreendimentos turísticos na década de 2000 

que geraram grande especulação imobiliária na região e desalojaram muitas famílias de suas 

áreas de moradia tradicional. A seguir, outras iniciativas que contribuíram para a vinda de 

muitas famílias para Serra Grande a partir desse período e que vêm formando um modo de 

habitar bastante característico no lugar. 
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1.3.1 O turismo, os grandes empresários e a especulação imobiliária 

 

Localizada na Costa do Cacau, entre Ilhéus e Itacaré, Serra Grande é a porta de 

entrada da APA Itacaré/Serra Grande, sendo banhada pelos rios Tijuípe, Tijuipinho, e riacho 

Pancadinha. A região está localizada entre dois grandes rios: rio de Contas e rio Almada. Essa 

configuração coloca Serra Grande como uma área de grande potencial turístico na região. 

Com isso, logo após a construção da BA-001 e o estabelecimento das UCs, grandes 

empresários do setor turístico chegaram à região. Essas transformações ecoam características 

similares às de outros locais da Bahia como Arembepe (KOTTAK, 2009) e no litoral norte do 

estado (CAROSO e RODRIGUES, 1998; RODRIGUES e CAROSO, 2000). Descrevo a 

seguir o que representou essa chegada por meio das memórias nativas. 

A fala de Dona Regina ressoa a de muitos moradores da vila após a compra de grandes 

extensões de terras por empresários do ramo turístico ou da família Leal23: 

 

Porque o empresário que compra a terra primeira coisa que faz é botar uma 

cancela. Parece que o agricultor que tá ali é um assassino, um ladrão, é uma 

das piores pessoas. E aí eles começam. A gente tem uma rocinha lá na beira 

do Tijuípe, isso desde que eu era criança. Aí entrou o Txai, comprando tudo 

e tem um tal de Nelson, que eu não sei se é gerente, se é sócio, o que que é. 

Foi esse que veio pra mandar no povo e aí esse homi começou a perseguir a 

gente. Essas variantes [pequenas estradas de terra] toda que tem aqui, quem 

abriu foi os agricultores, com um trator que foi doado pelo Instituto de 

Cacau da Bahia. Que a gente pagava a gasolina e a comida do tratorista. E 

essa variante da minha roça foi aberta com esse trator, da mão minha e de 

muitos agricultores daqui. Esse homi chegou e a primeira coisa que esse 

homi fez foi bater uma cancela lá e que ele comprou meio mundo de terra lá 

vizinha e começou a me perseguir, e não foi só a mim não, vários 

agricultores passaram por isso. A gente entrou na justiça, foi uma confusão 

danada. Hoje a cancela tá lá, ele tem a chave dele e eu tenho a minha. Mas a 

gente sofreu muito (Entrevista, Dona Regina, 2019). 

 

Como ela afirma, por Serra Grande, naquela época, ser habitada por gente muito 

simples, a chegada desses empresários oferecendo dinheiro pelas terras deixou muitos 

moradores encantados. As quantias oferecidas eram ínfimas perto do que hoje valem, mas 

para pessoas que não estavam acostumadas a viver com dinheiro, parecia muito. E muitos 

deles venderam suas terras a preços muito baixos. 

No período de 2000 a 2003, conforme o Diagnóstico Participativo Rural (DPR, 2008) 

houve a chegada do Txai Eco resort e Villas São José na região da APA Itacaré/Serra Grande, 

 
23 A Família de Guilherme Leal, dono da Rede de cosméticos Natura, comprou uma grande extensão de terras 

em uma faixa litorânea na vila, em uma antiga área ocupada especialmente por pescadores e marisqueiras. 
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dois grandes empreendimentos turísticos da região. O Txai atualmente controla uma grande 

área em Serra Grande que era ocupada anteriormente por nativos, onde o Rio Tijuípe 

desemboca no mar, conhecido como Barra do Tijuípe. A maioria de seus funcionários 

também é de Serra Grande ou Itacaré, ocupando funções como camareira, jardineiro, 

faxineira, copeira e outros cargos que não exigem formação superior. Como me relatou 

Rubem, pescador, morador do Bairro Novo, ele e sua família cresceram na Barra do Tijuípe 

pescando, assim como a maioria dos moradores da região. Foi depois da estrada que eles se 

mudaram para a Vila, sendo que sua mãe ainda mantém um barracão na beira do mar, que é 

permitido pelo dono das terras. Entretanto, conforme o relato de muitos pescadores, existem 

várias guaritas ao longo do trajeto até lá e isso intimida muitos moradores que antes faziam 

esse caminho rotineiramente, alterando seu ambiente familiar, como aponta Tsing: 

 

Os lugares familiares de procura de alimento não requerem exclusividade 

territorial; outros seres, humanos ou não, também o aprendem. Suas 

geografias expansivas e sobrepostas resistem a modelos comuns que dividem 

o mundo em “seu espaço” e “o meu”. Além disso, os forrageadores, mais do 

que se concentrarem em certas espécies individualizadas, atêm-se às 

paisagens com seus múltiplos residentes e visitantes. Lugares familiares 

implicam formas de identificação e companheirismo que contrastam com a 

hiper domesticação e a propriedade privada nas formas em que conhecemos 

(TSING, 2015, p.182). 

 

A questão da cancela é sempre destacada com mágoa por vários antigos moradores 

como Dona Gura, marisqueira. O impedimento de circular pela área na qual sempre se teve 

livre acesso revela uma relação com a terra que desconhece limites jurídicos. A ideia de 

propriedade na relação com a terra de Dona Regina, Dona Gura e dos moradores mais antigos 

de Serra Grande passa muito mais pelo uso desta do que pelos “papéis”. Em uma reunião de 

que participei com a Associação de Pescadores e Marisqueiras, o “papel” era visto como 

perigoso, sendo rejeitado. Falas como: “Porque tá escrevendo tudo?”, “Eu não assino nada!”, 

“Esse monte de papel que não serve pra ajudar nóis!” foram repetidas e deve-se considerar o 

altíssimo índice de analfabetismo entre pescadores e marisqueiras na justificação de seus 

temores, que retratam uma história em que se sentem muitas vezes “passados pra trás” por 

meio dos “papéis”. 

Ressalta Dona Regina que já houve muitos processos na justiça com relação às 

cancelas e à estrada. No entanto, destaca: “Esse negócio aí da justiça, às vezes eles até vêm, 

manda abrir a cancela, mas aí passa um tempo, abranda e eles torna a fechar de novo. E aqui 

quem tem dinheiro é quem manda” (2019). 
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 Assim, o dinheiro também aparece no discurso dos moradores mais antigos como algo 

recente, associado a quem vem de fora e ao tipo de relação que estes forasteiros estabelecem. 

Além de se mostrar como uma ferramenta que incapacita os moradores antigos, é a posse do 

dinheiro que fornece o poder sobre as terras e consequentemente o impedimento de quem por 

elas circula. 

 

O povo que tá chegando não tem culpa, a culpa eu acho que foi dos próprios 

moradores que não souberam valorizar o que tinha. Quem segurou o que 

tinha, hoje tá numa boa. Então a culpa não é de quem chegou mas de quem 

não sabia o que tava fazendo. Teve gente que vendeu terra por 20, 30 mil 

achando que tava rico. Mas hoje quer voltar pra Serra Grande, só que não 

tem como, não tem como comprar um barraco mais. Porque as coisas 

valorizo muito (Entrevista, Dona Regina, 2019). 

 

O que Dona Regina ressalta é a participação ativa da população local nesse processo 

de ocupação da região. Ela não se coloca e nem percebe a comunidade local como vítima de 

um processo colonizador, mas como ator na construção desse processo. Mesmo que, 

conforme afirma, tenha feito escolhas erradas, a comunidade fez as suas escolhas.  

O trabalho de Caroso e Rodrigues (1998) relata um processo de transformação 

espacial similar no norte da Bahia ocorrido um pouco antes (década de 1980) do ocorrido no 

sul baiano, mas que reflete impactos bastante similares: 

 

[...] o ajuste a estas mudança frequentemente tem resultado em alguma 

forma de deslocamento, seja físico, tal como a mudança dos antigos locais 

de residência, seja estritamente social ou psicossocial, causado pelo 

empobrecimento e descenso social de parte das populações tradicionais, 

como consequência do aumento da competição pelo controle dos recursos 

disponíveis através do desenvolvimento induzido do turismo itinerante e do 

turismo residencial (Oliver-Smith et al., 1989 apud CAROSO E 

RODRIGUES, 1998, P.66) 

 

Outras semelhanças podem ser mencionadas, como o aumento do preço da terra, dos 

aluguéis e dos bens de consumo no norte da Bahia, nos anos de 1980. A valorização dos 

imóveis estimulou a venda de propriedades por parte dos donos, levando-os a sair de suas 

casas e viverem em condições inferiores às que viviam antes (CAROSO e RODRIGUES, 

1998). A população empobreceu-se não só pela perda de seu poder de consumo devido ao 

aumento dos preços e à inferiorização de suas moradias, mas também devido a 

transformações nos seus modos de vida, como a extração de madeira e pesca que, por motivos 
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ambientais apoiados em uma preservação voltada especialmente ao turismo, atingia 

diretamente os recursos de sobrevivência da comunidade.  

 

Enquanto os projetos de desenvolvimento turísticos são elaborados pelos 

futuros investidores, a ocupação turística espontânea e semi-dirigida vem 

sendo acelerada, como resultado da facilidade de acesso oferecida pelas 

estradas recentemente construídas, afetando as populações tradicionais que, 

em consequência disso, são temporariamente ou permanentemente 

deslocadas. Os deslocamentos acontecem de duas formas principais: as casas 

são alugadas e seus moradores mudam para a casa de parentes ou para 

pequenas casas construídas no fundo das residências originais, comumente 

referidas como "puxados", que apresentam condições precárias de habitação. 

Em outros casos, o deslocamento se processa através da construção de casas, 

de qualidade inferior, em áreas marginais, portanto menos valorizadas, para 

residência temporária ou permanente. No caso de residência permanente, a 

casa original, que aos poucos sofreu melhorias, melhor localizada, com 

relação às zonas mais valorizadas, poderá ser vendida em consequência das 

pressões de mercado. Os preços oferecidos pelos imóveis atingem níveis 

bastante elevados tanto para aluguel, quanto para venda, especialmente nos 

meses de grande afluxo de turistas (dezembro a março). A principal razão 

para este comportamento por parte dos antigos residentes é a necessidade de 

ter dinheiro para manter o padrão de vida e consumo gerados pela nova 

ordem social e econômica, que lhes impõe mudança nos hábitos. Isto pode 

ser exemplificado pelo fato que a demanda acrescida por alimentos, 

provenientes das fontes tradicionais, geralmente, resultaram em aumento de 

preço e um consequente empobrecimento na qualidade da dieta das 

populações locais. Alimentos anteriormente produzidos localmente, são 

substituídos por outros adquiridos no mercado, tanto em decorrência das 

altas demandas, quanto do consequente aumento dos preços (CAROSO E 

RODRIGUES, 1998, p.69). 

 

1.3.2 - A escola, Piracanga e a agroecologia 

 

Além dos empreendimentos turísticos e especulação imobiliária, a estrada trouxe 

também novos moradores, atraídos pelas condições ambientais propiciadas a partir da 

construção do parque e das APAs. A chegada da Escola Dendê da Serra e da vila Alternativa 

de Piracanga contribuíram para atrair um grupo específico de moradores. De 2000 a 2007, 

conforme apresenta o DPR (2008) de Serra Grande, a zona urbana apresentou um crescimento 

demográfico de aproximadamente 83%, muito maior que o êxodo da zona rural (apenas 3%), 

indicando que, além da população da zona rural que se mudou para a zona urbana de Serra 

Grande, houve também uma chegada de pessoas (80%) para a zona urbana vindos de lugares 

mais distantes.  
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Figura 8 - Aspectos demográficos Serra Grande 

 

Fonte: DPR (2008). 

 

Assim, além dos grandes empresários, a estrada trouxe também outros moradores. 

Sílvia, fundadora da escola Dendê da Serra, conta que, em busca de um lugar próximo a 

Ilhéus para desenvolver sua ideia de uma escola social antroposófica, um dia pegou o carro e 

seguiu pela BA-001 no trecho Ilhéus/Itacaré em busca de “alguma coisa”. Foi assim que 

encontrou a escolinha rural bem simples, localizada em um barracão emprestado na zona rural 

de Serra Grande, na qual começou a desenvolver o trabalho social de educação antroposófica 

que depois se tornaria a Associação Pedagógica Escola Waldorf Dendê da Serra. 

Criada em 2001, a Escola Dendê da Serra é apontada como a motivação de muitos 

moradores que vieram de fora nos últimos vinte anos - minha própria escolha para a pesquisa 

de campo em companhia de meu filho foi, também, assim motivada. Um ensino Waldorf, com 

custo abaixo do praticado nas grandes cidades, associado a uma ideia de vida comunitária e 

mais próxima à natureza foi a justificativa para a mudança para a região, conforme contam 

muitos moradores atuais de Serra Grande. Pode-se mesmo dizer que desde 2001 uma parcela 

importante da migração foi decorrente do estabelecimento da escola na região. 

Helena Lozano, moradora há quase 20 anos na Vila, ex-professora da escola e mãe de 

alunos que estudaram na Escola Dendê da Serra, além de terapeuta reconhecida pela aplicação 

de Reik, conta que logo depois do início das atividades da Escola Dendê da Serra chegaram 
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Gabriel e Angelina. Eles vinham de Portugal, onde vivenciaram uma experiência de vida 

terapêutica e espiritual em comunidade alternativa e tinham a intenção de desenvolver uma 

proposta similar na região. Assim, no início dos anos 2000, o casal comprou uma grande 

extensão de terra hoje conhecida como Piracanga24, implementando a proposta de uma 

comunidade alternativa para viver a espiritualidade no dia a dia. Esse casal, com filhos 

pequenos, logo estabeleceu relações com a Escola Dendê da Serra, iniciando o 

desenvolvimento de “vivências terapêuticas” com os professores, dos quais muitos eram, até 

então, pais voluntários. Rodas, massagens, Reik, oficinas de expressões artísticas e rituais 

nova era dos mais variados compunham essas vivências. 

Atualmente muitas pessoas chegam a Serra Grande depois de passarem por Piracanga. 

Famílias vindas de cidades médias e grandes, em sua maioria do sudeste brasileiro, que vão 

para Piracanga em busca de uma experiência de vida comunitária espiritualizada. Entretanto, 

da perspectiva de algumas dessas famílias, Piracanga tem se tornado cada vez mais rígida em 

seus princípios – espirituais, alimentares, sociais. Além disso, conforme meus interlocutores, 

mantém-se isolada de seu entorno, sem estabelecer interações com a comunidade local. 

Assim, muitas famílias que saem das cidades em busca de uma vida comunitária e 

espiritualizada, depois de passarem por Piracanga acabam em Serra Grande, especialmente 

atraídas pela Escola. 

Helena Lozano também aponta que, neste movimento de pessoas que passavam por 

Piracanga e acabavam residindo em Serra Grande, vieram muitas parteiras e doulas, mulheres 

envolvidas com o movimento do parto humanizado e que passaram a desenvolver esse 

trabalho: “[...] tinha três ou quatro tipos de parto: tradicional, humanizado, xamânico, a Sueli, 

a Val, e aí começou a chamar muita gente pra parir... Aqui em casa já nasceram três crianças, 

veio essa onda” (Helena Lozano, entrevista, 2019). 

Dona Val, apesar de não ter passado por Piracanga, também chegou a Serra Grande 

nessa época (2013). Sua história e sua atuação na região serão apresentadas no Capítulo 3. Por 

enquanto, basta destacar que sua chegada, somada à de outras parteiras e doulas, acabou por 

gerar um movimento migratório de mulheres para parir em Serra Grande.  

Conforme relatou Helena Lozano, esse movimento foi iniciado em meados da década 

2000 e permanece ainda hoje. Ela afirma que, depois da “onda do parto”, houve uma nova 

“onda de agroecologia”25 que trouxe muita gente para viver na região de Serra Grande: “Um 

 
24 Para maiores informações:<https://piracanga.com>.  
25 Apesar de Helena utilizar a expressão “onda” para definir os três períodos de grande imigração para a Vila de 

Serra Grande, essa categoria não foi utilizada por outros moradores para descrever esses movimentos, mas com 

https://piracanga.com/
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monte de gente chegando, comprando terra pra dividir com os coleguinhas e fazer 

permacultura...booom foi um monte de gente chegando!”.  

Ainda que sem contornos precisos, reconhecemos as “ondas” de que fala Helena junto 

com certos marcos temporais. As duas últimas ondas (“do parto” e “de agroecologia”) 

certamente envolvem uma presença mais recente de moradores que tendem a se 

autodenominar chegantes e cujos estilos de vida costumam se opor não apenas aos costumes 

dos nativos, mas também podem contrastar com os forasteiros de ondas migratórias 

anteriores. Um exemplo marcante diz respeito ao modelo de educação ou de escola. Se entre 

diversos moradores, como observei anteriormente, a escola antroposófica foi um atrativo 

importante, atualmente famílias de chegantes ligadas ao movimento da bioconstrução têm 

como proposta um outro modelo de educação e escola que buscam implantar para suas 

crianças.  

Essas ondas marcadas por orientações especificas e interesses de projetos particulares 

a serem desenvolvidos em Serra Grande produzem lugares de aproximação e afastamento, 

críticas, enfim, um conjunto de questões que perpassam o habitar a Serra. Imagens de 

simplicidade de vida contrastam com projetos arrojados, indicando transformações radicais 

nas imagens de coletivo e do social. Fica a pergunta feita por Aranda, filha de Dona Val e 

militante nas causas de educação e cultura: Que Vila estamos construindo? 

 

Uma Vila de pescador! Imagina aquele povo chegando com aqueles barcos 

enormes, eles viviam em harmonia há não sei quanto tempo, pra mim há 

muito mais de 500 anos, e já desmatou tudo! É a mesma coisa, as pessoas 

estavam vivendo em harmonia aqui, e de repente começa a chegar um monte 

de gente, de casa. - Eu não posso arrancar madeira pra fazer o telhado da 

minha casa, mas você pode fazer a sua casa toda na madeira? As pessoas 

observam e escutam. Eu preciso fazer uma casa de vidro de três andares? 

Numa Vila que só tem casas simples? Eu preciso fazer muro, sendo que não 

tinha nem cerca? (Aranda, 2018). 

Como é que a gente constrói um ganha-ganha? A gente não sabe o quanto é 

bom e o quanto é ruim. Porque quando a gente chega a gente tem referência 

de uma casa maior...esse povo é tribal! Viviam tudo amontoado, cê chega na 

periferia da vila, tá tudo amontoado, e o pessoal fazendo sítio de floresta 

agroecológica, que tipo de vila estamos construindo? Embora quem vem pra 

cá já tá preocupado com isso, então já e um passo (Entrevista, Aranda, 

2019). 

  

 
diferentes palavras referiam-se a três momentos bastante característicos e importantes que trouxeram grande 

quantidade de novos moradores para a vila. 
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CAPÍTULO 2 

SERRA GRANDE HOJE:  

O HABITAR DE NATIVOS, FORASTEIROS E CHEGANTES 

  

Desde a construção da estrada BA-001, em 1999, Mara, agente de saúde, estima o 

aumento em mais de dez vezes da população de Serra Grande. Moradores locais destacam 

que, entre os anos 2000 e 2018, a população passou de algo em torno de 200 para 2000 

famílias, considerando a vila e a zona rural de seu entorno. Mara afirma que atualmente o 

distrito tem entre 5000 e 7000 habitantes. Porém, esses dados são baseados na vivência dos 

profissionais de saúde que atendem a população e não possuem suporte institucional para sua 

confirmação e validação, já que uma grande parte dos novos moradores não reside mais no 

mesmo local depois do último censo (2010). E muitos possuem vínculos residenciais com 

suas cidades de origem. 

Como já foi dito no Capítulo 1, os muitos forasteiros que chegaram à vila vindos das 

zonas rurais antes da construção da estrada BA-001 não são considerados como tal. Essa 

categoria é claramente utilizada pelos nativos para demarcar quem chegou após a construção 

da BA-001. Mesmo que essa explicação não seja apontada por eles ao definirem quem é ou 

não nativo de Serra Grande, ao observar a relevância da construção da estrada no surgimento 

do conflito entre os que aqui estavam e os que chegaram depois, dá-se a entender que a 

diferenciação está baseada em um marco temporal e a modos de vida adotados naquele 

contexto espaço temporal -  e menos numa origem geográfica. É comum pessoas que 

nasceram em regiões próximas, como Salvador ou Itabuna, mas que só chegaram depois da 

estrada, serem consideradas forasteiros. Por outro lado, também é frequente pessoas que 

vieram de lugares distantes do sertão da Bahia e de Minas Gerais, e até mesmo de São Paulo, 

mas que chegaram antes da estrada e/ou possuem um modo de vida similar aos dos nativos, 

não serem marcados pela categoria forasteiro. Estes circulam entre os nativos, sendo seus 

filhos considerados nativos. 

Essa relação entre nativos e forasteiros é complexa, com variações que não apresentam 

fronteiras fixas e não sendo aceitas e compartilhadas por todos. Existem os que se dizem 

nativos tomando por base relações de vicinalidade e consideração, como define Pina Cabral 

(2013) sobre o Baixo Sul da Bahia e que explicita o modo nativo de Serra Grande. 

 

A consideração que estrutura as relações de parentela de cada pessoa 

também estrutura as relações entre casas que, estando próximas umas das 

outras, acabam por construir vicinalidades na medida em que os respectivos 
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habitantes manifestem mutuamente consideração através de troca de 

materiais, de entreajuda, mas sobretudo de sociabilidade contínua (PINA 

CABRAL, 2013, p.41). 

 

De fato, ao ouvir os relatos das histórias antigas da Vila, me parecia que eram todos 

parentes. O parentesco, que neste caso parece formar a família de nativos de Serra Grande 

está nos modos de conviver e compartilhar histórias, experiências e ajudas, construídas 

juntamente com a relação com o território. Litlle (2003) chama a atenção para as reflexões 

contemporâneas acerca das teorias da territorialidade na antropologia, como parte intrínseca 

dos grupos humanos: 

 

Defino a territorialidade como o esforço coletivo de um grupo social para 

ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu “território” ou homeland 

(cf. Sack, 1986:19). Casimir (1992) mostra como a territorialidade é uma 

força latente em qualquer grupo, cuja manifestação explícita depende de 

contingências históricas. O fato de que um território surge diretamente das 

condutas de territorialidade de um grupo social implica que qualquer 

território é um produto histórico de processos sociais e políticos. Para 

analisar o território de qualquer grupo, portanto, precisa-se de uma 

abordagem histórica que trate do contexto específico em que surgiu e dos 

contextos em que foi defendido e/ou reafirmado (LITLLE, 2003, p. 253). 

 

Ao longo do tempo em que vivi em Serra Grande fui percebendo que a denominação 

nativo relacionava-se, em grande medida, à maneira como as pessoas vivenciavam o 

território, considerando-se aqui desde as relações entre pessoas, mas também entre homens, 

mulheres e a “mata”; e homens, mulheres e a “terra”. Os modos como vivem da\na terra como 

extraem e compartilham seus “recursos” e a circulação nestes ambientes. Porém, ainda que 

esta definição (nativo) reúna um conjunto de características que denomino “modo de habitar”, 

não significa que dentre os próprios nativos não exista uma diversidade de modos de ser, de 

pensar e de se relacionar. 

Por outro lado existem os forasteiros, denominação imputada pelos nativos para 

classificar aqueles que chegaram após a construção da estrada, com novos modos de habitar 

que dizem respeito a valores morais, relação com a terra, modos de vestir-se e de comer, 

religiosidades, sexualidade, estilos musicais, cuidado do corpo, educação infantil etc. Porém, 

tal denominação é ainda mais complexa do que a anterior, já que o termo costuma funcionar 

como categoria de acusação, seu conteúdo variando conforme o contexto. De todo modo, 

geralmente quando os nativos utilizam a categoria forasteiros, aqueles remetem a um conjunto 
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de mudanças vividas pela Vila nos últimos vinte anos associadas a violências, explorações, 

abusos e invasões. 

Todas as vezes que ouvi a categoria forasteiro ser utilizada por um nativo, evocava o 

processo histórico dos últimos vinte anos com destaque para a diferença de condições de vida 

em Serra Grande e aos privilégios de certos grupos. Mas isso não implica em afirmar que 

exista uma ruptura definitiva entre os grupos ou conflito constante. A utilização da categoria é 

importante para os nativos, porque marca a diferença e a resistência como posição assumida 

pelos mesmos nativos desde o início da chegada dos forasteiros. 

Voltando aos forasteiros, há importantes variações internas ao grupo. Geralmente os 

forasteiros mais antigos, que chegaram na Vila há mais tempo (dez anos ou mais), possuem 

vínculos mais estritos com a terra, com a comunidade e já compartilham de alguma história 

do lugar. Muitos têm seus filhos lá criados e possuem a memória de uma vila ainda pequena e 

pacata, onde todos se conheciam e convivam. Estes forasteiros normalmente reconhecem-se 

enquanto tal, e ao fazê-lo reconhecem seus lugares de privilégio em termos dos recursos 

materiais de que dispõem, assim como os impactos que sua vinda produziu para a 

comunidade, como a especulação imobiliária e novas necessidades de consumo. Muitos se 

tornam comprometidos com alguma iniciativa que envolva a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade nativa. Em certa medida, ao ouvir os discursos destes forasteiros, me parece 

existir uma certa relação de reciprocidade, em que ao receberem a dádiva de viverem em um 

local de Natureza preservada, assumem essa espécie de estigma – forasteiro – com a 

comunidade local, reconhecendo a intensificação das vulnerabilidades com a chegada dos 

forasteiros. 

 Fluxos mais recentes de migração para Serra Grande parecem produzir novos 

contornos nas classificações dos forasteiros. Assim, identificamos os moradores mais recentes 

na região – que chegaram ao longo dos últimos dez anos – encontrando uma Serra Grande 

maior e mais estruturada, não sendo mais comum para quem chega conhecer todos da 

comunidade ou circular entre os espaços nativos da Vila, já que a distribuição espacial de tais 

grupos tem sido cada vez mais marcada (como será pormenorizado no subitem 2.1). Em Serra 

Grande costuma-se levar algum tempo para que aqueles que chegam consigam de fato se 

estabelecer. Questões como a possibilidade de manutenção de uma renda regular ou o tipo de 

relação construída com a escola antroposófica – no caso de muitas vindas motivadas por esta, 

como descreverei a seguir – são geralmente decisivas, sendo motivo da partida de muitas 

famílias que em um ou dois anos tentam se estabelecer na Vila, mas acabam partindo frente às 

dificuldades vividas. 
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Estes forasteiros mais recentes costumeiramente se autodesignam, e a todos os 

forasteiros de um modo geral, como chegantes. Essa categoria, conforme me foi dito muitas 

vezes em discussões em grupos de WhatsApp ou pessoalmente, busca dissolver a carga 

pejorativa relacionada à categoria forasteiro. Normalmente essas falas vêm acompanhadas de 

afirmações como a importância de se destacar que “somos todos iguais” e que esse tipo de 

diferença “deve ser superada”. 

É possível que, a partir dos nativos, a territorialidade sugerida acima por Litlle (2003) 

faça sentido. E ainda que, para os forasteiros – os que assim se reconhecem – a noção 

histórica de territorialidade proposta pelo autor poderia, em certa medida, explicar a relação 

mais próxima entre forasteiros mais antigos e nativos, já que o tempo é um importante agente 

nessas relações no território. Porém, como pensar a territorialidade dos forasteiros que se 

dizem chegantes? Além do vínculo temporal ser precário, muitos destes chegantes vêm 

compondo um cenário nova era na Vila que está fortemente vinculado a um agenciamento 

desterritorializado de desenvolvimento espiritual. Como apontou Amaral (2000), este grupo 

expressa uma religiosidade nos termos de uma “espiritualidade sem lar”, nos fluxos do seu 

próprio desenvolvimento pessoal. 

Como a designação forasteiro é utilizada em contraposição aos nativos e como a 

designação chegante trata de uma autodenominação de um pequeno grupo, me refiro 

geralmente a forasteiros e nativos como as duas grandes categorias de oposição, na intenção 

de delimitar algumas diferenças que não devem ser compreendidas em termos de essências, 

havendo antes trânsito entre elas. Utilizo a denominação chegante quando coloco em foco a 

interlocução com pessoas ou grupos que assim se autorreferem. 

A seguir, descrevo esses novos moradores, suas relações entre si e com os nativos, 

ressaltando diferenças de perspectiva e continuidades em seus modos de habitar Serra Grande. 

Inicio descrevendo a Vila de Serra Grande hoje, seus espaços, bairros e movimentos. 
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2.1 A Vila 

 

Figura 9 - Delimitações aproximadas das microrregiões da Vila de Serra Grande 

 

Fonte: Google Earth. 

 

Figura 10 - Serra Grande – Vila Alta, Represa e Pé de Serra 

 

Fonte: <serragrande.net>.  Acesso em: 04 abr. 2020. 
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Serra Grande compreende seis regiões principais, que poderiam ser descritas como 

pequenos bairros, além de muitas casas espalhadas pelo entorno rural. A Barra do Tijuípe é 

uma região localizada no encontro do Rio Tijuípe com o mar, onde morava a maioria das 

famílias até a década de 1990. Atualmente ela pertence à família de Guilherme Leal (“dono da 

Natura”) e ao TXAI Ecoresort. Na área de Guilherme Leal a população antiga pôde manter 

alguns barracos de lona às margens do mangue para a pesca e mariscagem, que é 

tradicionalmente feita nesse local. 

A Vila Badu é um aglomerado de casas entre a Barra do Tijuípe e o centro de Serra 

Grande. Bastante antiga também, iniciou-se com o “Véi Lopes” na mesma época em que Seu 

Ângelo se mudou para a região com sua família. As terras da Vila Badu hoje estão divididas 

em muitos pequenos lotes dos filhos, netos e bisnetos do “Véi” Lopes, que construíram casas 

para morar e alugar. Com ruas de terra, a Vila Badu situa-se entre a rua São João – principal 

via de acesso ao centro de Serra Grande desde lá – o rio Pancadinha, que passa aos fundos da 

Vila Badu, hoje em dia bastante poluído, mas ainda muito utilizado para banho, lavagem de 

roupa e pesca de pequenos peixes, e faz divisa com um grande empreendimento que loteou 

terrenos de dois mil metros quadrados para um condomínio de casas de bioconstrução, com 

casas bem grandes, normalmente com dois andares, construídas com muito barro, madeira e 

vidro.  Neste condomínio está localizada a escola Baobá, escola particular construída em 2018 

com uma proposta de educação que reúne os princípios da vida alternativa, tais quais 

alimentação natural, “interação26” com a Natureza, espiritualidade e liberdade (ampla) para as 

crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Essa “interação” pressupõe uma forma de vivenciar a Natureza vinculada a princípios de preservação e 

conservação. O cuidado para não desmatar o local, a perspectiva contrária à caça de animais e poluição das 

águas estão combinadas com princípios de domesticação de ervas medicinais e agroecologia e ainda com a 

utilização de matérias primas locais para a construção com menos impacto ambiental. 
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Figura 11 - Vila Badu 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 12 - Condomínio de Bioconstrução divisa com a Vila Badu 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 13 - Casa Bioconstrução no condomínio limite com a Vila Badu 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Seguindo a rua São João, que vem da Barra do Tijuípe e passa pela Vila Badu, antes 

de chegarmos ao centro da Vila de Serra Grande, tem-se a região da rua do Campo, que 

compreende o campo de futebol e as ruas do entorno. Lá também vivem famílias antigas, 

muitas que mudaram da Barra do Tijuípe após a venda das terras. Atualmente a região 

encontra-se calçada com paralelepípedo, onde se encontra mercado, lanchonete, café, loja de 

roupas infantis, uma loja de produtos para casa, dois salões de beleza e a Escola Pública 

Infantil Eva Santos, conhecida como “creche”. No campo de futebol acontecem os chamados 

“paredões” aos finais de semana, encontros dos jovens da comunidade ao som do funk, 

frequentado majoritariamente por jovens da Rua do Campo e do Bairro Novo. Existem 

também alguns forasteiros que vivem nessa área e que ressaltam a importância de se viver 

com a comunidade nativa, mesmo que se manifestem bastante incomodados com os paredões. 
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Figura 14 - Rua do Campo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

A parte denominada Vila Alta atualmente é composta pela praça Pedro Gomes e seu 

entorno, considerada o centro de Serra Grande, e pela Vila das Flores27, lugar em que se 

concentra a moradia dos forasteiros e chegantes. No entorno da praça funcionam: quatro lojas 

de roupas; um “sacolão” e dois mercados alimentícios; o armarinho de Dona Maria (com 

artigos de primeira necessidade, utensílios para casa e brinquedos infantis); o restaurante 

“Aromas da Terra”, de comida vegetariana natural; duas hamburguerias; uma creperia; uma 

doceria; duas sorveterias; três pizzarias; a padaria; o sofisticado restaurante “Toca da 

Tapioca”; o restaurante “Tempero Baiano”; a cervejaria Conduru; a Tabacaria; duas pousadas, 

similares em estrutura e preço; o bar “Alquimia”, em que acontecem encontros musicais; o 

espaço terapêutico Integral; a Tabôa, agência de fomento local; o Instituto Arapyaú28; a Igreja 

Católica; a Igreja Evangélica Bola de Neve; o Posto de Atendimento da Prefeitura; o Posto de 

Saúde; as duas Escolas Municipais (Eliés Haun e Príscuo Viana, ambas de Ensino 

Fundamental) e o ponto de ônibus em frente ao bar do Baixinho, bastante frequentado pela 

comunidade “nativa”. 

 

 

 

 
27 É interessante destacar que nesta região, atualmente percebida como uma região rica da cidade, as casas de 

muitos forasteiros foram construídas sobre terrenos ocupados e não comprados pelos forasteiros. 
28 Na Casa Azul, anexo do Instituto Arapyau, acontecem muitos eventos e para utilizá-la basta agendar antes no 

Instituto. 
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Figura 15 - Praça Pedro Gomes com Posto de saúde e Igreja São Pedro ao fundo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 16 - Praça Pedro Gomes 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na praça, de grande extensão, avistam-se muitos coqueiros e alguns aparelhos de 

ginástica para idosos, fornecidos por um projeto do Governo Federal, local onde as crianças 
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brincam no final da tarde. Tanto os coqueiros, por não fazerem sombra frente ao sol 

escaldante da região na maior parte do ano, como os aparelhos de ginástica são motivo de 

chacota frequente. Estes são considerados “aparelhos de machucar meninos”, como muitos 

brincam, referindo-se à frequência com que crianças se machucam, já que não possuem 

brinquedos apropriados. 

Pela manhã e à tarde, a praça é ocupada principalmente pelos alunos das escolas 

municipal e estadual, que a utilizam como área para práticas de esporte e atividades ao ar 

livre, além do período de intervalo da escola. Findadas as aulas do período vespertino, alunos 

das escolas municipais e crianças da Vila ocupam a praça. É possível diferenciar claramente 

os alunos das escolas localizadas na Praça e as crianças que não frequentam estas escolas, não 

só pelo uniforme, como também, de modo geral, pela cor da pele e estilo de vestimentas. 

As crianças “forasteiras” de idade entre dois e dezesseis anos, majoritariamente de 

pele clara, vestem-se com roupas de estilo alternativo, coloridas, e muitas vêm para a praça 

com bicicletas sem pedal29, normalmente acompanhadas de um adulto. Estas destoam dos 

nativos que ficam na praça este horário, normalmente mais velhos, em torno de 12 a 16 anos, 

envolvidos em namoricos ou em grupos de amigos. Crianças menores nativas brincando na 

praça nesse horário não são comuns, muito menos adultos acompanhando-as até lá. Nesse 

horário também existem três ou quatro barraquinhas que vendem lanches. 

No carnaval e em eventos específicos, especialmente os promovidos pela Igreja 

Evangélica, a praça é majoritariamente ocupada pela comunidade nativa para além do horário 

da escola. Esses eventos são duramente criticados pelos forasteiros e chegantes seja pela 

“qualidade inferior” da música (gospel, funk e arrocha) ou por modos de comportamento nas 

danças e consumo de bebidas alcoólicas. Além disso, muitos forasteiros e chegantes criticam 

a expansão da Igreja Evangélica, que vem ganhando muitos adeptos na região especialmente 

no Bairro Novo e na rua do Campo. 

Nos finais de semana, especialmente no verão, montam-se brinquedos infantis na 

praça, como pula-pula e cama elástica para as crianças brincarem por dez minutos ao custo de 

cinco reais. No segundo sábado de cada mês acontece o Sarau Serra Viva30, uma iniciativa da 

Associação Cultural de Serra Grande que reúne produtores diversos de artesanato, roupa e 

comida em sua maioria vegana, vegetariana ou “natural”.  

 
29 As bicicletas sem pedal compõem o processo de aprendizado antroposófico. 
30 Atualmente o Sarau encontra-se em processo de reformulação, após sofrer duras críticas, especialmente da 

comunidade nativa no que se refere à aceitação de produtos comercializáveis, bem como à administração 

financeira não aberta à comunidade. Conforme me foi relatado por alguns nativos que participaram do Sarau em 

seu início, eles teriam decidido sair da organização por não concordarem com os princípios e os modos de lidar 

com a comunidade nativa. 
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Normalmente o sarau também possui apresentações culturais, sendo um evento em que 

grande parte dos chegantes se reúne na praça. A organização do sarau afirma que a 

participação é aberta a todos, desde que sejam comercializados produtos não industrializados. 

Assim, a maioria dos produtos comercializados é de chegantes, bem como os consumidores 

que circulam pela praça neste evento. A pequena parte da comunidade “nativa” que está 

presente na praça neste horário mantém-se majoritariamente em uma das margens diagonais 

em frente ao bar do Baixinho e às barraquinhas de comidas, como pastel, cachorro-quente e 

acarajé.  

Aos sábados pela manhã acontece, no entorno da praça, a feira de produtores rurais. 

Nela os agricultores da zona rural vendem seus produtos, sendo a maioria orgânicos. Outros 

produtos, como roupas, óleos essenciais e produtos de beleza naturais, comidas veganas, 

vegetarianas e crudíveras são vendidas esporadicamente. Também acontece música ao vivo e 

é mais um momento de encontro das famílias chegantes e forasteiras que fazem a feira com 

suas sacolas recicláveis enquanto as crianças brincam na praça. 

Da praça, descendo a rua principal que desemboca na BA-001, tem-se a rua que cruza 

o rio Pancadinha em uma pequena ponte. Dona Jô, uma paulista “nativa” e ativista das causas 

nativas, certa vez descreveu-a como um marco do “apartheid em Serra Grande”. Sua 

percepção destaca a segregação: da ponte para a Vila Alta vivem e convivem forasteiros e 

chegantes tipicamente brancos e de classes mais altas. Já do outro lado da ponte vive a 

comunidade mais pobre e majoritariamente negra no chamado Bairro Novo. 
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Figura 17 - Ponte sobre o Riacho Pancadinha 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

O Bairro Novo cresceu demograficamente na década de 1980, com a chegada de 

pequenos agricultores desde a crise do cacau. O bairro mais populoso de Serra Grande possui 

pequenas casas aglomeradas, nas quais vivem muitas pessoas. Com ruas de paralelepípedos, o 

Bairro Novo oferece muitos serviços: pequenos bares e lanchonetes, mercados, padaria, 

borracharia, loja de consertos de bicicleta e tem o espaço de Capoeira de Regional do Grupo 

Luanda. Atualmente às sextas-feiras acontece a feira “Saberes e sabores do Bairro Novo”, 

uma iniciativa de Dona Jô junto à Tabôa para valorizar os produtores do Bairro Novo frente à 

dificuldade destes de participar do sarau devido à qualidade de seus produtos ou por sua 

própria rejeição ao sarau e à praça. 
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Figura 18 - Bairro Novo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Seguindo para o outro lado da praça está a Vila das Flores. Região também de grandes 

casas construídas, a maioria em alvenaria, por forasteiros e chegantes. Já ouvi mais de um 

nativo se referir a essa região como “a rua dos ricos”. Lá funciona também o Barracão de 

Angola, onde o casal Mestre Cabelo e Mestre Tiza desenvolve o ensino da Capoeira de 

Angola, aulas de percussão e outras expressões culturais de matriz africana. O espaço também 

recebe vários eventos culturais, entretanto a participação dos nativos no grupo é baixa. A 

maioria dos capoeiristas nativos participa do outro grupo de Capoeira Regional que existe na 

Vila e funciona no Bairro Novo: o Grupo Luanda. 
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Figura 19 - Vila das Flores 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Além dessas áreas, seguindo-se a BA-001 no sentido de Ilhéus chega-se à praia Pé de 

Serra. Lá se localiza um grande restaurante à beira-mar sob a responsabilidade de um cheff 

paulista, a “Cabana Pé de Serra”. A área é fechada por uma cancela, sendo motivo constante 

de brigas devido ao impedimento de acesso à praia por carros. 

 

Figura 20 - Pé de Serra 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Antes, nesse mesmo local funcionava o armazém do qual saíam as mercadorias 

vendidas em Ilhéus pelos caminhões que vinham pela praia conforme a maré. Porém, após a 

construção da BA-001, a circulação de veículos automotores pela praia foi proibida por 

motivos ambientais, sendo um dos principais a desova de tartarugas nessa localidade. Nessa 

área também se localizam um camping e um hostel.  

No entorno rural existem vários grupos morando em “condomínios31” que seguem 

propostas que reúnem a propriedade e o cuidado coletivo da terra, com regras de convivência 

e manutenção do solo, das águas e tratamento do lixo. Muitos desses grupos combinam 

princípios de agroecologia, bioconstrução, terapias alternativas, espiritualidade e educação 

livre, sendo variável a ênfase em uma ou outra destas orientações.  

Além dos chegantes que estabelecem moradia no distrito, existem muitas pessoas que 

passam temporadas em Serra Grande, morando dois ou três meses em busca de consultas de 

terapias alternativas, experiências de vida nestes grupos, aprendizados terapêuticos, 

agroecológicos ou de bioconstrução, cursos e oficinas que vão desde o empreendedorismo 

com princípios alternativos, dança, música e percussão, alimentação natural até estudos sobre 

religiões, especialmente as orientais, estudos sobre física quântica aliada à espiritualidade, 

elaboração de cosméticos naturais etc. Existem ainda muitos cursos oferecidos na região que 

propiciam uma frequência e circulação intensiva de pessoas em busca de aprendizados e 

técnicas que conciliam autocuidado, espiritualidade e meio ambiente de modo geral. 

A circulação de famílias também é grande, sendo comum que elas estabeleçam 

moradia na região e permaneçam por volta de dois anos. Os motivos da não permanência 

frequentemente são expectativas frustradas com relação à escola antroposófica, dificuldades 

de se estabelecer economicamente e dificuldades de adaptação cultural, já que muitas famílias 

vêm do Sudeste com padrões de consumo e necessidades sociais bastante diferentes das 

oferecidas na Vila. A afirmação de que “Serra Grande não é para qualquer um” é 

frequentemente repetida quando se comenta sobre uma ou outra família que foi embora. É 

recorrente a reclamação de que a vida interiorana é muito difícil, devido à falta de eventos 

culturais, teatro, música, dança e outras opções de lazer. Até a fofoca associada à vida de 

interior faz parte das reclamações recorrentes no que se refere à adaptação dos chegantes. 

 

 

 
31 Normalmente grupos de amigos compram uma grande fazenda e dividem os terrenos ou as áreas de ocupação 

por cotas. 
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2.2 Do meu habitar e de “meus ‘nativos’” 

 

A primeira vez que ouvi a expressão forasteiro foi em um conflito em que um casal de 

amigos recém-chegado à vila teve seu motorhome pichado com os dizeres: “Fora “forasteiros. 

Vocês não são bem-vindos.” 

Quando soube do ocorrido, me dei conta dessa diferenciação. Provavelmente porque 

até aquele momento, em novembro de 2017, eu ainda estava “chegando”. Como descreverei 

no capítulo 4, logo que cheguei a Serra Grande comecei a frequentar o Caminho das Ervas, 

local que inicia o percurso típico de entrada no universo das terapias para os recém-chegados 

em Serra Grande. 

Assim, quando me deparei com a expressão, fui buscar saber o que ela significava, a 

quem se referia e por que “eles” não eram bem-vindos. Porém, como até então eu circulava 

entre os chegantes, ou seja, dos que não se reconhecem como forasteiros, foi difícil obter 

informações sobre o conflito latente entre forasteiros e nativos. 

Vários outros episódios como este foram surgindo, especialmente em discussões de 

whats app, e aos poucos eu fui conseguindo dar algum contorno para essas categorias nativas. 

Helena Lozano, já mencionada anteriormente, foi a primeira pessoa que mencionou essa 

classificação, destacando marcos temporais e comportamentais que ajudaram a desenhar tais 

variações e observando que se reconhecia como forasteira. Mara, agente do Posto de Saúde, 

nativa, também explicitou essa classificação forasteiros, não diferenciando chegantes e 

forasteiros, indicando ser uma questão apenas dos que se dizem chegantes. 

Nesse contexto, passei um longo período buscando compreender essas categorias, e 

me perguntando quem eram “os meus nativos, como mencionou Viveiros de Castro (2002b): 

“De fato [...] somos todos nativos; mas de direito, uns sempre são mais nativos que outros.” 

(p.115). Ao longo do tempo fui me dando conta de que eu me assemelhava às pessoas cujas 

práticas eu estava estudando. Eu também vinha de fora, do Sudeste, atraída pela Escola 

Waldorf que pensava como alternativa interessante de escola para meu filho, e pela 

possibilidade de viver uma vida com mais qualidade em meio à Natureza, e distante do caos 

urbano. Claro que foi minha bolsa de doutorado que me permitiu a escolha, afinal eu recebia 

uma renda que vinha de fora da Vila. Posso dizer que fui atraída também pelas terapêuticas, já 

que elas estavam no centro de meu interesse de pesquisa. 

Assim, me instalei em Serra Grande e comecei a frequentar o Caminho das Ervas 

como uma “típica” chegante. Passei a me envolver com o Projeto e a vivenciar as terapias que 

me eram oferecidas como parte do meu próprio processo de desenvolvimento. 
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Porém, com o tempo, meu percurso pessoal me levou para além do Caminho das 

Ervas, me interessando pela comunidade como um todo, “vazando” daquele contorno que eu 

tinha desenhado para a pesquisa até então. Iniciei pela busca dos terapeutas tradicionais e 

acabei atravessando a ponte, história que será contada ao longo deste trabalho. Porém, o que 

quero demarcar aqui é como me sinto atualmente frente às categorias nativas que vivencio e 

frente aos conceitos analíticos que mobilizo. 

Meus nativos, se coubesse ainda esse modo de referência na relação etnográfica, eu 

diria que são todos esses ditos nativos, forasteiros e chegantes. Em meu texto busco utilizar as 

categorias aproximando-as dos contextos específicos de análise em foco, mas devo dizer que 

elas também funcionam para certa delimitação das presenças diversas em Serra Grande e 

caracterização de diferentes habitares aí, como comentado na Introdução. Parece-me possível 

sistematizar as três categorias da seguinte maneira, ainda que observando seus contornos 

pouco precisos. 

Utilizo o termo nativo para aqueles que se veem enquanto tal e que, por seu turno, 

consideram forasteiros todos os demais moradores de Serra Grande que não fazem parte da 

ocupação mais antiga do lugar e do modo ou estilo de vida desta comunidade (“nativa”).  

Assim, quando um nativo se refere à um forasteiro, este pode ter cinco, dez ou vinte anos que 

vive em Serra Grande, podendo se reconhecer ou não nesta categoria.  

Quando me refiro a um chegante, uso o termo aderindo à denominação destes sujeitos 

para falar de si mesmos e do modo como veem e gostariam que fosse vista a sua presença em 

Serra Grande.  

O termo forasteiro, por sua vez, ainda que se defina primeiramente como conceito 

nativo, isto é, marcando uma posição de resistência da parte dos nativos que viviam em Serra 

Grande quando da chegada dos “de fora”, não deixa de corresponder, como vimos, ainda que 

deslocando significados, a certa posição-autodesignação por parte de um grupo destes “que 

vieram de fora”. Posição que se autodeclara respeitosa à diferença afirmada pelos nativos.  

O ponto é que, mais que (auto)definidoras de pontos de vista presentes no habitar em 

Serra Grande, essas categorias são sempre relacionais e podem variar e deslocar significados 

conforme contextos particulares em jogo e as pessoas, temas, ações envolvidas.  

Quanto a mim, acredito exercer um modo de habitar bastante semelhante ao de 

chegantes, não só considerando a temporalidade de minha presença em Serra Grande, mas 

também por afinidades que reconheço em modos de consumo que adoto, em minhas 

aproximações com a Natureza e mesmo por frequentar grupos e atividades junto com (outros) 

chegantes. Por outro lado, acho muito importante reconhecer a perspectiva dos nativos de 
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marcação de minha posição (como a de tantos outros) “forasteira”. Assim, posso dizer que 

essa percepção “nativa” da diferença com as dimensões que se revelam de desigualdade social 

e opressão cultural é parte fundamental de minha relação com todos os interlocutores que 

encontrei em campo.  

Ao longo de minha estadia em Serra Grande até agora fui me envolvendo cada vez 

mais com as questões sociais que afetam principalmente a comunidade nativa da Vila, o que 

me leva cada vez mais próxima de um modo de habitar forasteiro mais engajado. 

Enfim, compreendo que os modos de habitar Serra Grande podem  ora se aproximar, 

ora se sobrepor ou se afastar, o importante sendo menos uma demarcação de categorias em si 

– ainda que seja importante trazê-las ao texto já que se revelaram em minha experiência na 

relação com interlocutores e interlocutoras em campo – mas, como diria Viveiros de Castro 

(2002a), o que importa é o que elas fazem fazer. É isso que busco descrever a seguir. 

 

2.3 Em busca da cura: forasteiros e chegantes 

 

Nos discursos dos forasteiros e chegantes, a expressão “cura” é acionada 

rotineiramente para referência a diversas questões relacionadas aos grandes centros urbanos. 

Inclusive justificam suas mudanças de domicílio na busca de “curar-se da cidade” com sua 

poluição, trânsito, violência e capitalismo. Baiardi & Teixeira (2010) destacam: 

 

É fato reconhecido que com a melhoria do acesso à educação formal e 

ascensão a extratos de renda mais elevados, grupos populacionais passam a 

buscar melhor qualidade de vida. A tentativa de fugir ao stress 

proporcionado pelas condições de vida nas regiões metropolitanas tem 

levado um número crescente de pessoas a se deslocar para o interior, para 

cidades de porte médio, cidades serranas ou de litoral com boa infraestrutura, 

ou mesmo para subúrbios qualificados. Este movimento é tanto mais fácil 

para aqueles segmentos da população que conseguem combinar a 

preservação do emprego, da ocupação ou da forma de obtenção de renda, 

com o movimento de distanciamento das megalópoles (BAIARDI & 

TEIXEIRA, 2010, p.51). 

 

Em Serra Grande, entre os forasteiros e especialmente entre os chegantes a maioria 

possui renda que vem de fora do distrito. Trabalhos online, administração de empresas e 

imóveis no Sudeste – principalmente – e diversas formas de renda que são produzidas via 

internet são as principais formas de sustento dos moradores mais recentes. Os forasteiros mais 

antigos já construíram casa e muitos vivem do aluguel destas e das muitas práticas 

terapêuticas e cursos que oferecem. Essas formas de trabalho permitem que forasteiros e 



79 
 

 

chegantes combinem, ao mesmo tempo, o nível de renda dos grandes centros urbanos com a 

qualidade de vida da pequena vila.  

A “cura espiritual” também é mencionada nesse processo de mudança para Serra 

Grande e se refere a um grande leque de “traumas”, como repressões, machismo, patriarcado, 

cristianismos, pressão para o trabalho ou para os relacionamentos. Experiências traumáticas 

das mais diversas, relações tóxicas com familiares ou parceiros e muitas outras experiências 

sentidas como negativas que precisam ser curadas. Pessoas que encontram em Serra Grande 

um ambiente propício, reunindo diversidade de tratamentos espirituais e uma forma de vida 

saudável capazes de promover essa cura. 

Aranda, uma de minhas interlocutoras, considera que essa cura, tão frequentemente 

falada nos episódios mais rotineiros, assim como em rituais específicos para algum tratamento 

– normalmente espiritual – se refere “a um momento de transição do Planeta Terra”. 

Conforme ela explica, tudo tem mudado muito rápido nos últimos trinta anos, citando a 

globalização, capitalismo e indústria farmacêutica. A vinda dessas pessoas para a região, na 

percepção de Aranda, diz respeito a uma busca de “reconexão com os modos antigos de 

habitar o planeta” em que a relação com a Natureza era parte cotidiana de uma vida de 

“autonomia”. 

De um modo geral, pode-se considerar que as ferramentas dessa cura articulam uma 

certa concepção de espiritualidade32 e sua relação com a Natureza. Silveira & Sofiati (2016) 

destacam a ideia de “ecoespiritualidade” como uma forma do sujeito moderno de vincular à 

busca pelo eu autêntico a uma causa coletiva. Conforme sugerem os autores, trata-se de uma 

forma de redefinir o significado da religião e da fé que presume a salvação a partir de uma 

nova relação com a Natureza (SILVEIRA & SOFIATI, 2016). Como aponta Tavares (2015a, 

p. 2), a busca da cura está mediada pela categoria “energia” como projeto de vida: 

 

A cura como restabelecimento do equilíbrio e da harmonia contrasta 

fortemente com a visão da biomedicina, tida por adeptos da nova era como 

parcial e empobrecedora na compreensão da dinâmica da relação entre saúde 

e doença. O processo de cura nova era é atravessado por fatores e processos 

que transcendem a nosologia das doenças. A doença, traduzida em 

sofrimento, e a saúde, em busca de bem-estar, ganham sentido renovado por 

meio do poderoso mediador da “energia”, possibilitando a circulação dos 

fluxos e seus “vazamentos” no mundo de objetos. 

 

 

 
32 No Capítulo 3, a ideia de espiritualidade com a qual trabalho será detalhada. 
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Assim, a qualidade de vida e o bem-estar são motivadores desses recém-moradores na 

relação com o lugar. Eles reúnem, nessas condições, a purificação por meio da alimentação, 

do convívio, do trabalho e das relações como uma forma de habitar o mundo. 

A terapêutica coloca-se como uma das ferramentas fundamentais nesse processo de 

“cura”, em que as mais diversas formas de tratamento são oferecidas e vivenciadas, como 

veremos no próximo capítulo. Por ora é importante ressaltar as transformações veiculadas 

pelo movimento nova era no território e nas relações entre grupos e seus modos de habitar, já 

que a ideia de “cura” também apresenta agenciamentos conflitantes nesse universo.  

Em certa medida, pode-se entender que os chegantes vêm para Serra Grande em busca 

de uma reconexão com a Natureza, com uma vida mais tranquila, orgânica e longe dos 

grandes centros urbanos. Entretanto, essa chegada cada vez maior e mais intensa traz consigo 

valores e necessidades urbanas que acabam justamente por perturbar os modos de vida nativos 

em sua relação com o ambiente. Novas necessidades e a presença do dinheiro geram 

subempregos trazendo aos nativos novas formas de se relacionar temporalmente consigo e 

com os outros, bem como novas formas de uso e ocupação da terra que dificultam a antiga 

liberdade de trânsito e ressignificam o território.  

 

2.4 Conflitos entre nativos, forasteiros e chegantes 

 

Há menos de oitenta anos chegavam os primeiros grupos de trabalhadores – 

agricultores, pescadores, marisqueiras etc. – que se tornariam os primeiros moradores do 

lugar, muitos já com seus filhos pequenos. Esse movimento, em certa medida, coloca a 

questão: em Serra Grande todos seriam forasteiros? Ou alguns destes – os mais antigos no 

lugar - se tornaram nativos, isto é, “do lugar”?  

Já vimos que o termo nativo se associa a certo estilo de vida e modo de relação com o 

lugar. Vimos também que essas categorias não marcam aqui relações de oposição definitiva. 

Antes de tudo, são categorias relacionais e podem variar conforme os contextos. Buscarei 

nesta seção aprofundar alguns aspectos conflituosos nesse universo complexo de relações. 

Conforme foi dito no item anterior, a designação  forasteiro, em Serra Grande, é 

utilizada pelos que se nomeiam nativos, e seu significado envolve mais que a referência a 

quem teria vindo de outro lugar, no sentido geográfico, englobando um conjunto de 

características do habitar e do estilo de convivência. Refere-se a quem chegou pela estrada já 

construída, com outras formas de relação com a terra, organizada em torno da noção de 
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propriedade, ainda que combinado a uma perspectiva de “respeito”, preservação, valorização 

“espiritual” da Natureza.  

As categorias nativo e forasteiro são mobilizadas pelos habitantes mais antigos de 

Serra Grande, por seus filhos e netos que se afirmam nativos e por pessoas que lá chegaram 

antes da construção da estrada. A noção de forasteiro apresenta uma carga negativa para estes, 

que carrega consigo o peso da desigualdade e associa-se diretamente às transformações 

indesejáveis nas antigas formas de sociabilidade local desde a construção da BA-001. 

Como as categorias são relacionais, não cabe delimitá-las em definitivo. Porém, com 

base nos relatos e nas projeções feitas pelo professor Rui Rocha sobre migrações na região, 

podemos sugerir que a composição demográfica de Serra Grande atual conta com algo em 

torno de 40% de população “nativa”, 60% de forasteiros (incluindo os chamados chegantes). 

Ainda que a dimensão temporal não seja suficiente para definir modos de habitar o lugar, 

podemos afirmar que ela tem seu peso nas categorias acionadas na sociabilidade. 

 Os forasteiros – digo, mais antigos – como Helena Lozano e Silvia, vieram para Serra 

Grande quando a vila ainda era muito pequena. Dessa forma, estabeleceram relações bem 

próximas com os nativos, criando os filhos juntos com os filhos dos nativos e compartilhando 

os modos de habitar.  Helena Lozano conta que aprendeu e ensinou muito sobre alimentação. 

Ela trazia referências do veganismo e da alimentação natural e aprendia sobre culinária baiana 

utilizando os recursos locais. Atualmente Du, uma nativa que trabalha como cozinheira da 

Fazenda Juerana, hospedagem turística da região, oferece alimentação vegetariana que lhe foi 

ensinada por Helena Lozano, e Helena menciona que incluiu muitos elementos locais 

apresentados pela cozinheira em sua alimentação.  

 No início da Escola Dendê da Serra eram poucas crianças (a escola começou com 

menos de quinze crianças). Então nativos e os poucos forasteiros, que lá estudavam, 

conviviam intensamente, inclusive suas famílias - quem tinha filhos na escola conhecia todas 

as crianças e sabia quem eram seus pais. Hoje em dia, como as turmas estão muito grandes – 

em torno de 28 crianças por turma – e a escola com mais de 250 alunos, as famílias já não se 

conhecem ou convivem. 

 Há aproximadamente dez anos o crescimento de moradores em Serra Grande dificulta 

proximidades e as relações têm se tornado mais impessoais: conforme dizem os nativos e os 

forasteiros (que vieram há mais tempo), os moradores mais recentes não possuem a 

preocupação de interagir com a comunidade local nativa. Fatores como o aumento da 

população e do distanciamento entre nativos e forasteiros/ chegantes tornam, por sua vez, 

mais difícil para quem chega agora se aproximar dos nativos. 
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Além disso, vemos uma tendência crescente adotada por grupos alternativos que 

compram terras coletivamente e vivem em comunidade formando redutos em que grupos 

inteiros se mudam para a região e mantêm os modos de habitar de seus lugares de origem. 

Convivem entre si e compartilham ideias sobre alimentação, cuidados com o meio ambiente, 

com o corpo e vivências de espiritualidade que muitas vezes destoam fortemente dos modos 

de viver “tradicionais” da região. 

Esses grupos, que formam fazendas agroecológicas como a Fazenda do Iroco ou 

Fazenda Aritaguá, parecem não conhecer a história pregressa do lugar e muitos não 

reconhecem a categoria forasteiro como válida e nem as diferenças com os nativos, antes 

afirmando a ideia de que “somos todos iguais”. Eles buscam difundir uma compreensão de 

igualdade espiritual entre os humanos, típica do referencial nova era. Porém, tais percepções 

tensionam-se com questões históricas e sociais de desigualdades importantes do ponto de 

vista dos nativos. 

De outro lado, Helena Lozano, autoassumida “forasteira”, diz ser importante respeitar 

a diferença colocada por eles, porque, de fato, somos diferentes, viemos de outros lugares, 

com outras bagagens, mas podemos interagir e trocar. O que ela ressalta é que, apesar do 

discurso de igualdade que nega a categoria forasteiro, muitos desses recém-moradores não se 

preocupam em se relacionar com os moradores nativos. O ponto de Helena é que negar a 

diferença entre os grupos (nativos e forasteiros) não finda a desigualdade social que existe 

entre eles. Como bem destaca Sahlins (1997), a comparação cultural – leia-se a própria 

antropologia – não pode ser tão perversamente reduzida à distinção discriminatória. 

É preciso considerar que as definições forasteiros e chegantes são generalizantes; na 

prática existem nuances, discordâncias dentro de um mesmo grupo e trânsitos. Os encontros 

de pessoas identificadas a essas categorias também as transformam umas às outras. Assim 

teria ocorrido comigo mesma e vários outros chegantes, como Julia Neves, terapeuta carioca. 

Nós duas acabamos nos aproximando dos nativos devido a interesses específicos: eu, na 

pesquisa com os moradores do lugar; Julia devido a seus projetos com a escola municipal.  

Também é possível observar transformações entre os forasteiros, que podem se afastar 

do quadro desenhado por Helena Lozano, de comprometimento com a comunidade e respeito 

à cultura local. Helena Peirão, terapeuta do SPA do Txai Ecoresort, faz questão de afirmar sua 

diferença com relação aos nativos ou aos modos de vida destes, avaliando como mais 

interessantes as maneiras de vida, alimentação e educação dos forasteiros e chegantes frente à 

comunidade local.  
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Entre os nativos há também quem não considere importante ressaltar as diferenças 

entre nativos e os que vieram de fora, acreditando que essas diferenças são geradoras de 

conflitos e deveriam ser diluídas promovendo a interação entre os grupos.  

O que proponho com a apresentação dessas denominações é descrever alguns conflitos 

que se estabelecem, entendendo essas definições não como categorias com características a 

serem esquadrinhadas na pesquisa, mas como devires, ou seja, como certos modos de ser 

afetado. O forasteiro, assim como o chegante ou nativo o é no encontro de seus devires, algo 

que se dá na relação com o devir do outro (no encontro com outros devires). É nesse sentido 

que proponho utilizar o conceito de habitar de Ingold (2000) como um conjunto dos modos de 

ser, estar no ambiente e de com-viver desses grupos, ressaltando suas diferenças e 

continuidades, mas sem pretender estabelecer contornos fixos. Minha intenção é destacar 

algumas confluências a partir do encontro desses devires nativos, forasteiros e chegantes 

considerando sempre que as características de um grupo e outro vazam de seus “lugares” e 

promovem linhas de fuga diversas.  

O estilo de vida alternativo dos chegantes é frequentemente destacado pelos nativos 

como motivo de conflito. A “sujeira” é muitas vezes utilizada como crítica aos  chegantes 

(pelos nativos) que, em seu estilo de vida alternativo: “vivem sujos, mal vestidos e em meio à 

bagunça”, como me relatou uma senhora nativa, que não aluga mais os quartos que possui 

devido à “sujeira” e ao intenso “uso de drogas”. Além disso, “relações imorais” entre homens 

e mulheres, como ela afirmou, lhe causavam vergonha. 

Certa vez um nativo me afirmou que “os forasteiros chegam querendo terra com água, 

mas banho mesmo, que é bom, eles não tomam!” Ele se refere ao costume comum dos 

forasteiros de buscar comprar terras que tenham rio ou nascentes, com a justificativa 

ambiental de proteção e acesso à água limpa. Entretanto, o cuidado com as vestimentas e 

algumas práticas, como o uso de dread locks ou a higiene do corpo33 e das roupas representam 

para os nativos o descuido e a sujeira consigo mesmos. Os modos de habitar, consumo, 

valores e comportamento tornam-se bastante distintos e, por vezes, ininteligíveis ao olhar do 

outro. 

 As crianças também se tornam uma questão de posição da diferença entre os modos de 

habitar nativo, forasteiro e chegante, com variações importantes nas formas de educação 

adotadas por uns e outros. A proposta de “educação livre” que vem sendo trazida mais 

 
33 É muito comum a rejeição por parte dos chegantes de produtos químicos de higiene pessoal, como 

desodorantes, perfumes, o que contrasta com o uso intenso desses produtos pela comunidade nativa como forma 

de “asseio”. 
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recentemente pelos chegantes confronta ideias de limite e de respeito compartilhadas pelos 

nativos e forasteiros. Como a vila tem sido cada vez mais caracterizada pela chegada de 

famílias com crianças, quaisquer eventos de forasteiros e chegantes estão repletos de crianças 

que circulam livremente, sem muita rigidez de seus pais no que se refere ao comportamento 

dessas. Como me afirmou certa vez uma “forasteira”: “Aí vem com as criancinhas tudo 

descolarizadinha... Aquelas pestes sem limite. Você vai numa palestra com um bambam de 

não sei o que, e os meninos passando debaixo da cadeira, puxando cabelo... e os pais ali 

achando lindo.... sem noção... que isso?”.34 

Essa fala descreve os desafios da política dos modos de habitar, que precisam conviver 

em uma pequena vila. Esses modos entremeados produzem uma teia muito diversa e 

interessante de encontros e desencontros. Rui Rocha afirmou que essa ocupação recente de 

forasteiros criou na comunidade uma nova classe média, que demanda produtos orgânicos, 

mão de obra para suas construções e habitações e que vem estabelecendo um novo modo de 

habitar a região. Estes também têm interesse na educação e na alimentação como formas de 

cuidado e saúde, e nas terapêuticas alternativas como processo de desenvolvimento espiritual. 

Um ponto bastante interessante sobre as diferenças nas relações entre os grupos 

revela-se na utilização da palavra “gratidão”, generalizada entre os chegantes e que, conforme 

foi-me explicado diversas vezes, é utilizada no intuito de “desobrigar o outro”. A expressão 

gratidão demonstra a valorização do sentimento de ser grato e que se refere não apenas a um 

sujeito diretamente implicado, mas à gratidão expandida, como uma energia de 

reconhecimento da generosidade do planeta e da vida. Ao se dizer grata, a pessoa ao mesmo 

tempo reconhece, de uma perspectiva espiritual, a generosidade universal para consigo e 

desobriga o outro de qualquer vínculo ou relação de reciprocidade. 

Por sua vez, como já foi apresentado no capítulo anterior, as relações de solidariedade 

e reciprocidade são fundantes da cultura local. Apresenta-se, assim, a diferença entre um agir 

que caracteriza um modo nativo de habitar Serra Grande, e outro que se coloca nos termos da 

relação indivíduo-mundo, desobrigado e transitório, já que a rotatividade de chegantes é alta, 

com precária estabilidade dos locais de moradia. Nesse sentido, desobrigar-se do outro, que 

representa um eu difuso, em prol de si mesmo e de seu desenvolvimento pessoal, confronta a 

forma de relacionalidade constitutiva dos nativos. 

 
34 O termo “desescolarizadinha” refere-se à tendência recente de novas famílias na Vila que já não se mudam 

para a região devido à Escola e estão interessadas em uma educação domiciliar comumente denominada 

“desescolarização”. 
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Além dos novos empregos que viabilizam um recente aquecimento da economia, a 

questão da não violência e o direito ao autocuidado são acionados pelos chegantes na tentativa 

de validar sua presença na comunidade. Entretanto, choca-se com a dura realidade social dos 

nativos, que fazem sempre questão de destacar sua condição de pretos e pobres frente à classe 

média branca e burguesa que ali se estabelece. 

Serra Grande possui muitos grupos de WhatsApp. Grupos de pais das escolas, de 

dança, de igrejas, de música, de teatro, de oficinas, de mulheres, de mães, de bioconstrução e 

tantos outros que utilizam da ferramenta para a comunicação e circulação de informações. 

Neles participam nativos, forasteiros e chegantes, porém, no caso dos grupos a que tive 

acesso, todos foram criados e são administrados por forasteiros ou chegantes. É muito 

provável que haja grupos de nativos que não cheguei a conhecer ou ter acesso. Mas noto que 

já ouvi muitas vezes sobre a saída de nativos dos grupos devido a comentários negativos 

referentes às suas postagens ou opiniões.  

Além dos grupos específicos mencionados, existem dois grupos em Serra Grande que 

têm como proposta promover a interação de todos da comunidade. O primeiro deles, “Serra 

Grande Conectada”, foi criado há aproximadamente cinco anos (2014) com o intuito de 

aproximar forasteiros, chegantes e nativos35. Não consegui ter acesso ao grupo, que já se 

encontra com sua capacidade máxima de participantes. Sendo assim, me cadastrei apenas no 

segundo grupo, criado há aproximadamente três anos (2016), “Bons encontros”, composto em 

sua maioria por chegantes. Nesses grupos se divulgam eventos, acidentes, blitz e são 

discutidas questões referentes à comunidade. Entretanto, as relações são bastante tensas e 

conflituosas, já que reúnem pessoas muito diferentes. Opiniões, músicas, campanhas, notícias 

são duramente criticadas com bastante facilidade. Os grupos de WhatsApp parecem oferecer a 

distância necessária para os ataques pessoais ou aos grupos distintos. Estes ataques referem-se 

especialmente a pessoas de um mesmo grupo, ou entre grupos, e acontecem majoritariamente 

entre forasteiros e chegantes. 

Apesar de a maioria dos participantes ocuparem a categoria chegante, estas pessoas 

vêm de lugares com culturas e militâncias distintas, formando um conjunto heterogêneo. São 

poucos os nativos ou forasteiros participantes dessas discussões. Entre os temas estão 

frequentemente o machismo, o racismo, a política e a desigualdade social. 

Outros assuntos também são trazidos à tona nos grupos: denúncias de diversos tipos, 

às vezes até mesmo questões pessoais, diferenças entre pessoas são apresentadas e 

 
35 É interessante destacar que grande parte dos participantes do grupo não são moradores constantes de Serra 

Grande, mas possuem casas aqui ou visitam a Vila, e passam temporadas com certa frequência. 



86 
 

 

frequentemente associadas a questões como machismo ou racismo. As questões tornam-se 

públicas e passam a ser discutidas de uma forma mais ampla pelo grupo. Existe certo senso 

comum entre os moradores de que tais questões sociais e culturais são responsabilidade de 

todos e que o comprometimento para lutar deve estar presente na comunidade. Mas os modos 

de fazer e os limites desse comprometimento variam entre nativos, chegantes e forasteiros. 

Além do WhatsApp, existem outras redes sociais utilizadas para mediar as relações na 

comunidade. Grupos de assuntos específicos no Facebook, assim como grupos de denúncias. 

Um exemplo é um perfil no Instagram com o nome “@serragrandeoparaisoeaqui”, em 

referência ao slogan turístico “Serra Grande, o paraíso é aqui!” vinculado nos 

empreendimentos, que denuncia o uso indevido de uma cachoeira. Esse local leva água para 

uma bica que é utilizada pela comunidade que frequenta a prainha. Entretanto, turistas 

frequentemente nadam no poço, o que suja a água e inviabiliza o seu uso. Assim, esse perfil 

encontra fotos nos perfis pessoais de pessoas que estão neste local e as circula como forma de 

denúncia pelo uso indevido. 

Certa vez, em discussão no grupo de WhatsApp sobre a questão nativos e forasteiros, 

uma chegante afirmou que a comunidade era miserável antes da chegada dos forasteiros e que 

esse movimento promoveu a ascensão social de muitos moradores a partir da geração de 

emprego e da riqueza cultural promovida pela chegada de pessoas de culturas distintas. Essa 

opinião não pode ser generalizada como o ponto de vista dos forasteiros e/ou chegantes, já 

que, após essa afirmação, a discussão se estendeu de modo prolongado e agressivo com a 

posição de muitos pontos de vista. Isso resultou em um grupo de estudos sobre branquitude e 

privilégio. 

Esse modo de resolver os conflitos reunindo todos os pontos de vista e estimulando a 

discussão sobre questões que envolvem a comunidade representa predominantemente o modo 

de habitar dos chegantes. Este grupo costumeiramente imprime uma discussão intelectual na 

resolução dos problemas, inclusive citando autores e teorias sociais, e normalmente as 

posições estão mais apoiadas em teoria que na experiência e relação com os próprios nativos. 

forasteiros (digo os que assim se reconhecem) normalmente não alimentam as discussões 

sobre os diferentes pontos de vista e, pelo que observei, quando surgem conflitos, estes são 

resolvidos pessoalmente, com o outro em questão, seja forasteiro, chegante ou nativo, 

geralmente com discursos que se referem ao respeito à diferença de opiniões e às pessoas e 

suas famílias.  

Os forasteiros figuram, portanto, como um grupo intermediário que, há mais tempo na 

comunidade, conhecem os moradores nativos e buscam respeitá-los em uma relação de 
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amizade e reconhecimento de privilégio, além da busca por melhorias para a comunidade 

local. Soma-se a isso uma relação de cuidado do meio ambiente e de si, a partir de uma vida 

saudável (que inclui alimentação, modos adequados de relações e espiritualidade).  

Os chegantes, moradores mais recentes, estão se estabelecendo na comunidade de 

modo distinto aos forasteiros. Criando condições de vida em certo sentido próximas das que 

já orientavam suas vidas na cidade, por exemplo, quanto à educação, ao consumo, à moradia, 

somadas às transformações de qualidade de vida que buscam na “relação” com a Natureza e a 

espiritualidade no novo ambiente. 

O que descrevi neste capítulo são traços gerais delimitados a partir de minha 

observação em campo durante um período relativamente curto e em transformação constante. 

Assim, até aqui dei bastante atenção às diferenças que compõem o cenário social de Serra 

Grande. Gostaria agora de focar as semelhanças, encontros e coincidências que se 

entremeiam, formando o tecido do agenciamento do cuidado do qual participei nestes dois 

anos de pesquisa em Serra Grande. 

A busca de qualidade de vida, em contato com a Natureza e o desenvolvimento 

espiritual como forma de cura tem caracterizado Serra Grande cada vez mais como um 

paraíso ecológico e vila terapêutica. Lá são oferecidos diversos tratamentos espirituais e 

terapêuticos para a busca da melhoria da qualidade de vida, da cura de traumas e violências 

sofridas nas grandes cidades. O Capítulo 3 descreve esse cenário terapêutico que vem se 

estabelecendo nos últimos vinte anos. 
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CAPÍTULO 3 

TERAPÊUTICAS ALTERNATIVAS NA VILA ALTA 

 

Serra Grande tem ganhado importância no âmbito dos circuitos terapêuticos nova era 

no Brasil. Concentrando um número crescente de terapeutas, a região vem se colocando como 

um importante lugar para quem busca tratamentos alternativos (não alopáticos). Como será 

descrito a seguir, essas terapêuticas alternativas, associadas a estilos de vida nova era 

comumente fazem parte de circuitos que oferecem, além dos tratamentos terapêuticos, um 

ideário de busca espiritual que fomentam tais práticas.  

Os circuitos nova era no Brasil tem sido descritos por Amaral (2000), Tavares (1998, 

2012), Martins (1999), dentre outros, apontando para a recusa, pelos interlocutores, dessa 

designação. No entanto, essa categoria é curiosamente36 utilizada em Serra Grande pelos 

próprios nova eras (new agers), especialmente entre os forasteiros e chegantes, nas rodas de 

conversa, debates, encontros, seminários, terapias grupais, no contexto da escola, em 

referência a si mesmos e a seus modos de habitar. 

Neste capítulo, apresento o universo terapêutico alternativo37 que vem se 

estabelecendo em Serra Grande, especialmente na região denominada Vila Alta (delimitada 

pela praça Pedro Gomes, seu entorno e a vila das Flores, como indicado no capítulo anterior), 

sendo concentrada nessa região a maioria dos espaços terapêuticos alternativos de Serra 

Grande. 

Primeiramente descrevo certas dimensões do movimento nova era, que é, ao mesmo 

tempo, global e local, como pontuam Tavares e Caroso (2018). Não são apenas 

correspondências, mas reformulações que se atualizam nos diversos contextos e, neste caso, 

em Serra Grande. Conforme destacam os autores, o universo nova era apresenta 

configurações que são reformuladas e recombinadas em cada contexto local e temporal 

específico. Sendo assim, busco descrever os principais espaços terapêuticos da Vila Alta, 

apresentando essa cartografia com seus terapeutas e frequentadores. A seguir relato algumas 

experiências vivenciadas por mim nestes contextos, apresentando a terapêutica em ação a 

partir de um olhar que oscila entre a pesquisadora e a paciente. O agenciamento dessas 

posições, que mobilizam plantas (ervas), pessoas (terapeutas), palavras, emoções, tecnologias 

 
36 Digo curiosamente já que a maioria dos estudos sobre nova era afirmam que os participantes destes circuitos 

refutam essa denominação; porém em Serra Grande essa denominação é aceita e utilizada pelos próprios 

adeptos. 
37 Utilizo o termo “terapêuticas alternativas” por ser essa a expressão nativa. É preciso, no entanto, observar que 

as terapêuticas se situam no âmbito da diversidade de práticas e orientação do universo alternativo. 



89 
 

 

para a transformação dos corpos, evocam o que Deleuze e Guatarri (1997) conceituaram 

como devir, o que não apenas sobrepõe essas agências, mas fazem-nas oscilar (re)formulando 

quem vivencia tais processos, bem como reformula a própria experiência terapêutica nova era. 

 

3.1 Religiosidades e terapêuticas nova era: conectando self e universo 

 

As práticas nova era, por sua alta transmutabilidade, não permanecem restritas aos 

contextos e grupo nos quais estas foram inicialmente produzidas. O tempo e as 

reapropriações, recombinações e ressignificações continuamente compõem novos 

“emaranhados criativos” (INGOLD, 2012b). No início desse movimento, como explica De La 

Torre (2013): 

 

[...] a nova era era considerada pelos sociólogos como uma expressão 

contracultural da modernidade ocidental. Nasceu no contexto histórico da 

Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, onde se originaram subculturas 

emergentes que se opunham à guerra, ao racismo, ao sexismo, ao 

industrialismo, às ameaças nucleares e à deterioração ambiental. Como 

Heelas (1996) diria, forneceu uma utopia para um modo de vida alternativo. 

Ferguson (1981), em sua obra A conspiração de Aquário, conseguiu 

combinar o que pareciam ser casos particulares de comunidades isoladas em 

uma rede que promoveu a transformação da consciência como motor de uma 

mudança de vida, capaz de infectar o mundo para transformar o planeta em 

um todo harmonioso (DE LA TORRE, 2013, p.5, Tradução livre). 

 

Os princípios nova era, conforme descreve De La Torre (2013), apontam o final da Era 

Cristã, dando lugar à Era de Aquário. Assim, na concepção dos adeptos ou “errantes” 

(SOARES, 1989), uma era racional e material seria suplantada por uma era regida pela 

criatividade, pela experiência mística e pelo equilíbrio com a natureza.  

Amaral (2000) afirma que o suporte inicial para o movimento nova era se deu na 

convergência entre as religiões orientais, místicas e o pensamento ocidental no início do 

século XIX. Mas foi a partir dos anos 1960 e 1970 que se deu o seu auge, quando 

contestações sociais e religiosas formularam as primeiras combinações ecléticas de técnicas 

de expansão da consciência e do encontro com o “self” – “o verdadeiro eu” – em 

contraposição ao ego. A autora destaca, no entanto, que tais métodos foram recortados de seus 

contextos originais e instrumentalizados muitas das vezes a despeito das estruturas teóricas 

em que eram baseados (AMARAL, 2000). 

Ainda conforme Amaral (2000), a tradição romântica ocidental também influenciou o 

movimento nova era. Acrescentou-se uma percepção divina do universo que buscava 
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dissolver dualismos e reconciliar oposições que possibilitariam “a ideia de uma realidade 

dinâmica, na base de um processo sem fim da evolução espiritual do homem; do constante 

tornar-se pessoa humana e dos eventos que constituem a história natural e social, assim 

tornados únicos e incomparáveis” (AMARAL, 2000, p. 26). 

Esse processo de “tornar-se” passa pela errância religiosa e o cruzamento heterodoxo 

de várias tradições, além de promover ideias de circulação e fluxos de identidades que 

caracterizam uma espiritualidade desterritorializada. É nesse sentido que a experiência 

individual é privilegiada. Como afirma Tavares (1998), o traço distintivo do relacionamento 

da nova era com as religiões é que este se dá através da pluralidade, diferentemente dos fiéis 

tradicionais. Essas novas religiosidades identificam novas formas de convivência religiosa 

que não se limitam à valorização da subjetividade, mas também ao desprendimento das 

instituições. 

 

Na confluência da contracultura dos anos 70, das religiões orientais e do 

esoterismo, parece delinear-se uma nova conformação, ao nível pessoal, de 

diferentes orientações cosmológicas e conferindo ao indivíduo um lócus 

central no universo da experimentação religiosa (TAVARES, 1998, p.30). 

 

A relação entre os referentes globais da rede transnacional pela qual circulam os 

nativos nova era espelha também princípios do bem-estar individual e universal que 

permeiam esse campo. Em certo sentido, o vínculo individual enquanto self desloca-se de uma 

instituição religiosa para o Universo como um todo holístico38 e propõe uma relação que, 

portanto, é individual e autônoma, embora também possa ser descentrada, entre o self e o 

planeta.  

Assim, esse “espírito sem lar”, como denominou Amaral (2000), já não se vincula a 

pessoas, a grupos ou a lugares (interrompendo a circulação das experiências por meio de 

vínculos estáveis), mas a uma vasta rede transnacional (SILIPRANDI, 2000). Entretanto, os 

desdobramentos desse movimento contracultural extravasaram os princípios iniciais, 

reformulando-se de diversas maneiras, gerando variações e reapropriações locais que 

dialogam com os referentes globais nova era. 

Guerriero (2013) aponta que é mais produtivo ressaltar os componentes-chave de seu 

marco interpretativo tais quais: a ideia da existência de um self sagrado e da necessidade de 

seu desenvolvimento como parte de uma cosmovisão holística, combinando a transformação 

 
38 A expressão “holístico(a)” vem sendo muito utilizada por estes grupos nova era e representa uma 

compreensão do todo, quer seja ele organismo humano, planetário ou de quaisquer outros tipos, de maneira 

integrada e que oferece uma compreensão maior que a soma de partes. 
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individual com a transformação universal como caminho para o advento de uma nova era 

cósmica. Ele destaca que a afirmação da autonomia pessoal e o valor da circulação dentro 

desses grupos confirmam a necessidade, enquanto forma constituinte, de um circuito 

transnacional por onde os nova era transitam. A experimentação das diversas tradições 

espirituais ganha mais força do que a homogeneidade de grupos religiosos.  

Essas reformulações do fenômeno trazem à tona questões que podem ser tidas como 

paradoxais, como entre uma contracultura que se opõe ao capitalismo ocidental, mas que, ao 

mesmo tempo, busca sucesso material e aprimoramento espiritual em uma relação de meta-

referência entre o indivíduo e o universo no ideário da modernidade. Amaral (1998) 

problematiza esse ideário indicando que a nova era parece se realizar por meio do mercado.  

O aprimoramento do sujeito em sua relação com o planeta implica em constantes 

movimentações na busca por harmonização, ora mais centrada em projetos voluntaristas do 

indivíduo, ora mais disseminadas na imanência do universo. Como destaca Tavares (2015b, p. 

2): 

 

São movimentos que podem ser compreendidos nos termos propostos por Leila 

Amaral (2000) quando argumenta que as religiosidades nova era deslizam entre 

duas amplas direções para o aprimoramento do self. Na primeira situa-se a “versão 

hard” do complexo “magia-poder” em que as atenções se voltam para 

procedimentos de neutralização ou impedimento de energias de perturbação da 

harmonia mental. Nessa variante predomina a ideia de combate em vez da 

serenidade implicada nas metáforas de paz e harmonia. A outra variante, 

identificada pelo par “espiritualidade-harmonia”, pode se entrecruzar com a 

primeira, produzindo interrupções na dinâmica do “combate” e do fortalecimento 

do indivíduo para situá-lo numa perspectiva de descentramento do ego. (Tradução 

do autor) 

 

No mesmo trabalho Tavares chama a atenção para a centralidade dos projetos de cura 

no ideário de harmonização da nova era, em que a doença é compreendida como sinal do 

rompimento do processo de harmonização, mas também pode ser encarada como uma 

“oportunidade” de redirecionamento e recuperação do equilíbrio. Nessa concepção, o paciente 

é, ao mesmo tempo, o agente responsável e transformador desse processo, tanto da 

instauração da doença como de sua recuperação.  

Esse movimento pode se espraiar para experiências de liberdade individual como 

processo chave para o desenvolvimento espiritual e, concomitantemente, para experiências de 

responsabilidade coletiva do esforço individual de cada um para que a transformação 

universal aconteça. Ambas as modalidades de aprimoramento são observadas em Serra 

Grande, em ideários e práticas que afirmam sua desobrigação com relação aos outros ao 
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mesmo tempo que cobram dos outros transformações pessoais que contribuam para o bem 

comum. Normalmente, tais afirmações são colocadas pelos nova era ressoando sua conotação 

religiosa na colonização de outras formas de habitar. Muitas vezes me foi afirmado por 

diversos terapeutas holísticos de Serra Grande que a minha cura ou a cura de cada um 

representava a cura do planeta e deveria ser buscada por meio da experimentação das mais 

diversas técnicas terapêuticas oferecidas na Vila Alta. 

Nesse sentido, mesmo que o capitalismo figure no pano de fundo de uma crítica 

contracultural, o mercado não é compreendido como uma entidade exterior ao movimento de 

desenvolvimento do self pelo desenvolvimento universal. O consumo de itens que compõem 

esse universo, originalmente criado pela classe média inglesa e norte-americana figura como 

parte importante do processo de desenvolvimento individual, especialmente no que se refere 

às vivências terapêuticas.  

Tavares (2015c, p. 2) aponta para essa questão ao destacar que o movimento nova era 

encontra-se atravessado por duas tendências contrastantes: 

 

[...] promovendo, por um lado, uma recusa da modernidade econômica (nos 

seus efeitos de degradação ambiental, social e ética) e, por outro, uma 

afinidade com valores centrais da modernidade como o individualismo, a 

reflexividade do sujeito e o consumo. Curiosamente, pode-se sugerir que a 

tensão entre essas tendências, longe de deflagrar disputas em torno de 

variantes nova era mais ou menos “autorizadas”, constitui a própria “marca” 

do movimento, reconhecendo como referente último de autoridade as 

“verdades” que emergem das experiências ou vivências dos sujeitos. 

(tradução do autor) 

 

As experiências terapêuticas têm se apresentado como parte importante dos processos 

de desenvolvimento espiritual nova era. Terapias, técnicas respiratórias, orientações 

alimentares, práticas físicas, cerimônias, utilização de ervas e outras substâncias e tantas 

outras ferramentas compõem esse arsenal para o desenvolvimento espiritual, individual e 

coletivo, como define Tavares (2017, p. 208): 

 

É o que se pode observar atualmente com o conceito de “terapêutico”. A 

extensibilidade que essa noção vem adquirindo pode ser compreendida nesta 

perspectiva (Tavares 2006). O “terapêutico” não se restringe ao conjunto de 

mediações técnicas que caracterizam os procedimentos e os efeitos 

mobilizados na cura, sejam eles religiosos ou não (biomedicina, terapêuticas 

alternativas, religiosas e tradicionais). O “terapêutico” também pode adquirir 

uma conotação de “valor” que se deseja cultivar mobilizado por meio de um 

engajamento que compreende uma transformação dos afetos: nesse caso 

buscam-se os efeitos decorrentes de práticas que, a princípio, não seriam 

consideradas como terapêuticas (práticas alternativas como a biodança, jogos 
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divinatórios, técnicas de meditação etc.). O seu campo semântico envolve, 

assim, um leque ampliado de experiências que também podem delinear 

“estilos” de vida. 

 

Esse meta-referente que orienta os estilos de vida que aqui denomino como habitar(es) 

(INGOLD, 2012a) apresenta o imbricamento entre a cura e as religiosidades na cultura nova 

era (TAVARES, 2012), produzindo certos agenciamentos de cura que promovem 

continuidades entre uma ampla diversidade de técnicas e conhecimentos científicos, 

religiosos, esotérico-iniciáticos, populares e étnicos. No caso brasileiro referências religiosas 

de matriz africana, indígenas, orientais, cristãs colocam-se nos circuitos terapêuticos nova era 

frequentemente reformulados em vivências coletivas e projetos individuais.  Com uma oferta 

vasta e diversa, Serra Grande se coloca como um importante centro de terapêutica nova era no 

âmbito da rede holística transnacional. 

 

3.2 Terapeutas da Vila Alta e os espaços terapêuticos 

 

Tavares e Caroso (2018) chamam atenção para o substantivismo das pesquisas sobre 

terapêuticas nova era, que vêm oscilando entre possibilidades discursivas, em uma matriz 

translocal, e performáticas, em seus contextos específicos. Os autores propõem que a 

relação/encontro entre o local e o global ou entre o discursivo e o performático não deveria 

ser de oposição ou de sobreposição, mas sim de rastrear a dimensão compartilhada das 

experiências nova era, reconhecendo continuidades e variações nas suas relações com outras 

formas de cura, em vez de perseguir as fronteiras do que seria “tipicamente” nova era. É neste 

sentido que, neste subitem, intento olhar para os espaços terapêuticos e para os terapeutas da 

Vila Alta buscando continuidades, diferenças e variações nos agenciamentos terapêuticos 

alternativos da vila, sem demarcações apriorísticas. 

Em Serra Grande e especialmente na Vila Alta pode-se dizer que as vivências 

terapêuticas fazem parte do cotidiano dos moradores, especialmente forasteiros e chegantes. 

Os modos de vida desses segmentos consideram cotidianamente cuidados com a saúde física, 

emocional e espiritual. E assim Serra Grande torna-se crescentemente uma vasta e diversa 

rede terapêutica para pessoas com esses interesses. 

Na busca pela “cura”, os processos individuais são marcados pela autonomia. Muitos 

moradores de Serra Grande dominam uma ou mais técnicas terapêuticas que utilizam consigo 

mesmos, com parentes e às vezes, com amigos, além de oferecerem-nas comercialmente, 
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como “serviços”. Como exemplo, têm-se reik39, cone hindu40, acupuntura41, moxabustão42, 

auriculoterapia43, massagens (tântrica, ayurvédica, relaxante, drenagem linfática, massagem 

com pedras, massagem chinesa), aulas de yoga, tai chi chuan44, meditação, rituais sagrados 

com ayahuasca45 e rapé46, oficina de mandalas, oficinas de alimentação (ayurvédica, natural, 

vegana, vegetariana, crudívera), círculos de mulheres, grupos de oração de diversas religiões 

(cristã, budista, harekrishina, Santo Daime, União do Vegetal), grupos de canto, oficinas 

sobre relação amorosa, leitura de íris, leitura da aura, leitura e interpretação de mapa astral, 

terapias que misturam psicanálise e arteterapia, pré-natal e doulagem, florais. Enfim, uma 

infinidade de serviços que são utilizados como formas de autocuidado e ferramentas de 

desenvolvimento emocional e espiritual.  

Esses serviços podem se mesclar conforme as escolhas frente ao processo pessoal de 

cada um. E apesar de se diferenciarem em suas técnicas, apresentam afinidades no ideário de 

desenvolvimento individual como parte do desenvolvimento universal/cuidado de si como 

cuidado do planeta (Natureza47). Neste caso, a Natureza se coaduna ao corpo do planeta, 

assim como no nosso corpo a parte a ser cuidada de nosso indivíduo. Mas não se trata um 

corpo apenas físico, mas um corpo-compósito que reúne espírito, emoção e matéria, de modo 

que a doença é uma manifestação de desequilíbrio dessas dimensões que se imbricam: uma 

dor de cabeça pode ser emocional, assim como uma depressão pode ser resultado de uma má 

alimentação. 

Como muitos dos moradores da Vila Alta oferecem algum tipo de terapia, optei por 

começar descrevendo alguns espaços terapêuticos. Quando iniciei minha investigação, além 

 
39 Técnica japonesa de relaxamento do corpo e da mente através do posicionamento das mãos do terapeuta, que 

canaliza a energia para o paciente e que, segundo seus adeptos, também promove a cura. Baseia-se na ideia de 

que uma “energia da força vital” não conhecida flui através de nós. 
40 "A técnica do Cone Hindu ou Cone Chinês promove a queima de um cone envolto em um tecido com (ou sem) 

óleos essenciais para a liberação de energia e consequente desobstrução de algumas áreas do corpo. 
41 Acupuntura é uma técnica da Medicina chinesa que consiste em estimular pontos energéticos pelo corpo 

através de agulhas. 
42Moxabustão é uma espécie de acupuntura térmica feita pela combustão da erva Artemísia. O nome em chinês 

significa literalmente longo tempo de aplicação do fogo. 
43Auriculoterapia é uma forma de medicina alternativa baseada na ideia de que o pavilhão auditivo da orelha ou 

aurícula é um microssistema em que todo o corpo é representado por um mapa, utiliza-se de sementes de 

mostarda para pressionar os pontos energéticos. 
44 Estilo de arte marcial que é reconhecido também como uma forma de meditação em movimento. 
45 Ayahuasca, também conhecida como hoasca, daime, iagê, santo-daime e vegetal, é uma bebida enteógena 

produzida a partir da combinação da videira Banisteriopsis caapi com várias plantas, em particular a 

Psychotriaviridis e a Diplopteryscabrerana. 
46 Pó resultante de folhas de tabaco torradas e moídas, por vezes misturadas a outros componentes, é utilizado 

tanto para limpeza das vias áreas como para abertura da glândula pineal, com intenção de trabalhar visões e 

sensibilidade. 
47 É frequente a equivalência entre planeta e natureza nesses discursos, como se a natureza fosse a parte 

importante do planeta, a ser cuidada. Assim quando se refere ao cuidado do planeta também é possível se referir 

ao cuidado da natureza analogamente. 
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dos muitos terapeutas que atendem em suas casas ou em domicílio, estes três espaços foram 

os mais comumente referidos, além do Caminho das Ervas, que abordarei no próximo 

capítulo.  Existem outros espaços terapêuticos, mas esses três manisfetam presença mais 

marcante no imaginário terapêutico local. Ressalte-se que um deles localiza-se fora da Vila 

Alta, mas é muito frequentado pelos moradores desta. 

 

3.2.1 O espaço Asas e Raízes 

 

Figura 21 - Asas e raízes 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/asaseraizesliberdadedoser/>. Acesso em: 15 abr. 2020. 

 

O espaço terapêutico Asas e Raízes, fundado por Gabriel e Ruah, está localizado a sete 

quilômetros da Vila Alta, na Fazenda Aritaguá, uma grande área dividida por compradores 

que compartilham regras de construção, processamento de lixo, convívio, princípios de 

espiritualidade e respeito à Natureza. Há aproximadamente vinte anos Gabriel fundou 

Piracanga, uma comunidade alternativa/Eco Vila com sua ex-companheira portuguesa 

Angelina. Após divorciar-se, Gabriel se casou novamente com Ruah e mudou-se de Piracanga 

para a zona rural de Serra Grande onde criaram o espaço Asas e Raízes, por volta de 2013. O 

espaço é uma estrutura de bioconstrução, com formato circular contornado por mata e 

localizado ao lado da casa também bioconstruída de Ruah, Gabriel e os filhos, próximo a um 

rio onde se pode nadar. Lá o casal oferece “atendimento xamânico”, com a utilização de rapé 

(pó feito do tabaco que estimula a glândula pineal), ayahuasca (chá que promove expansão da 

consciência) e outros elementos indígenas como cantos e maracas, instrumentos musicais que 

https://www.facebook.com/asaseraizesliberdadedoser/
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afastam os maus espíritos. Ruah também oferece atendimentos de Thetahealing, uma técnica 

mental que utiliza ondas cerebrais para a transformação de padrões de comportamento, as 

chamadas “crenças limitantes”. Além disso, o lugar acolhe diversos eventos terapêuticos, 

normalmente voltados a rituais xamânicos e do sagrado feminino-masculino (rodas, 

encontros, rituais) e eventos esporádicos de diversas vertentes que tratam do autocuidado e da 

saúde espiritual, além de hospedagem com o propósito de oficinas de reconexão do ser. 

O casal faz parte da “Tribo da Lua”, um grupo internacional que tem como propósito o 

desenvolvimento espiritual baseado na cura das relações amorosas entre homens e mulheres.  

Suas cerimônias frequentemente utilizam ayahuasca, rapé e outros elementos de referência 

indígena em diversas combinações de cantos: indígenas, africanos e cristãos, com a proposta 

de cura do self sagrado, bem como a cura da relação entre homens e mulheres. 

Como me explicou Ruah, esse grupo possui uma percepção complementar de 

masculino e feminino em cada ser, ao mesmo tempo em que existem o masculino e o 

feminino “maior”, que caracterizam homens e mulheres, respectivamente. Assim, quando 

cuidamos do feminino, cuidamos de todos os femininos, de homens e mulheres, e essa cura do 

feminino se expande à cura de seu complementar masculino. Esse espaço está especialmente 

voltado ao trabalho da cura entre masculino e feminino. 

 

3.2.2 Espaço Integral – Maíra, Jô e Kamala 

 

Figura 22 - Espaço Integral 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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O espaço Integral é localizado próximo a praça Pedro Gomes, na rua São João na Vila 

Alta, acolhendo uma parceria de três terapeutas: Maíra, Jô e Kamala. Ocupa uma casa com 

uma grande sala onde ficam os equipamentos de pilates e fisioterapia e um quarto onde 

acontecem as massagens e atendimentos de florais e bioenergética, além de uma pequena 

cozinha e uma banheiro coletivo. A casa é antiga e decorada com vários elementos nova era, 

como incensários e cristais. Surgiu em 2017, em uma associação entre as terapeutas que 

alugaram o imóvel e construíram o projeto através do método Dragon dreaming, facilitado 

por Kamala. No espaço são oferecidos atendimentos de diversas técnicas terapêuticas 

direcionadas ao toque e ao cuidado no nível do corpo físico, além de venderem produtos 

fitoterápicos e naturais de higiene pessoal de outras produtoras locais.  

Kamala oferece atendimento de pilates que visa a cura de posturas e fortalecimento de 

partes do corpo que refletem questões emocionais. Ela também é bastante reconhecida na 

comunidade dos chegantes por suas facilitações com o método dragom dreaming, um 

conjunto de técnicas conciliadoras para a facilitação de reuniões, divórcios, relações etc.  

Maíra é formada em Naturologia, uma ciência que, conforme ela explica, integra 

várias técnicas ancestrais e naturais de tratamentos da saúde. Seu atendimento é baseado em 

diversas técnicas que são combinadas conforme a intenção e a condição de cada paciente: 

seus serviços compreendem nove tipos de massagem, terapias com pedras, argilas e florais, 

aromaterapia, reflexologia, auriculoterapia, dietas, tarô, dentre outras. As terapias podem ser 

contratadas separadamente ou combinadas a partir do relato do paciente em conjunto com as 

impressões e intuições da terapeuta48.  

Jô é uma fisioterapeuta negra nascida na capital, que reside por certos períodos em 

Serra Grande intercalados com Salvador. Muito envolvida com as questões raciais, Jô tem se 

dedicado à Fisioterapia Biomolecular. Conforme ela relatou, trata-se de uma ciência que 

considera que as experiências ficam registradas no corpo do indivíduo. Dessa forma, as 

doenças que se manifestam no corpo são, em grande medida, resultado de traumas e 

experiências negativas que foram vivenciadas pelo indivíduo e guardadas em seu corpo. 

Jô esclarece que sua intenção é desenvolver um mestrado em que ela aborde a questão 

racial encarnada no corpo como responsável pelos altos índices de depressão e outras doenças 

emocionais entre negros, causadas por essas experiências passadas manifestadas no corpo 

físico. Ela afirma ser comprovado cientificamente que um corpo pode manter registros de 

 
48 Seu trabalho será descrito de modo mais detalhado mais adiante, neste capítulo. 
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quatro a sete gerações anteriores: considerando que o fim da escravidão possui menos de 140 

anos, isso significa que ela carrega em seu corpo a escravidão vivida ao menos por sua avó e 

bisavó. Ela destaca que as mulheres de sua família vivem uma contradição no que diz respeito 

ao autocuidado, já que perderam sua conexão com sua ancestralidade. Suas formas de 

cuidado, como chás, ervas e rituais foram negadas pela ciência moderna branca e elitista, 

como descreveu. Ao mesmo tempo, mulheres negras e pobres da periferia não possuem 

acesso aos serviços de saúde modernos por falta de recursos financeiros e cognitivos de 

compreensão de um novo mundo. Como ela pondera: “Não acessam nem a terapias modernas 

– por falta de acesso – e nem as tradicionais que elas aprenderam a negar pela igreja. 

Aprenderam que o médico é que sabe o que é melhor pra elas” (Jô, 2018). 

Jô ressalta suas matrizes ancestrais considerando-se afro-indígena, afirmando que 

buscar nossa ancestralidade faz parte do processo de cura. E é devido à sua matriz indígena 

que ela afirma que passou a trabalhar com florais da Amazônia como atendimento 

terapêutico. Como fisioterapeuta, diz cruzar as ciências sociais e a espiritualidade, 

promovendo um cuidado além do corpo estritamente biológico, apresentado pela fisioterapia 

tradicional. Envolvida nos estudos sobre Física Quântica, a terapeuta afirma que consegue 

trabalhar um indivíduo além do material. 

 

3.2.3 - Casa Púrpura, Ludmila e Carla 

 

A Casa Púrpura49, localizada próximo à praça Pedro Gomes, é uma pequena casa que 

foi inaugurada em 2017, apesar da parceria entre as duas profissionais ser anterior à sua 

fundação. Em uma sala acontecem as reuniões voltadas a gestantes e puérperas, onde Carla 

Daher, médica obstetra, e Ludmila Cavalcante, doula, fazem rodas de conversas entre as 

interessadas, além de atividades voltadas a gestantes, como yoga ou danças oferecidas por 

outros terapeutas que utilizam o espaço. A médica e a enfermeira atendem pré-natal e pós-

parto majoritariamente na casa das gestantes e puérperas, sendo o espaço voltado para 

atividades mais grupais relacionados ao serviço de parto humanizado que oferecem. 

 

 

 

 

 
49 Logo após a finalização do campo, a Casa Púrpura tornou-se Casa Amarela, agora sob o comando apenas de 

Carla Daher. 
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Figura 23 - Casa Púrpura 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Meu conhecimento desse espaço terapêutico deu-se por meio da experiência de Alice e 

Gustavo, um casal vindo de Carangola/MG para Serra Grande com o objetivo de passar seis 

meses e vivenciarem o parto de seu filho Cauã. Conforme afirmou Alice em entrevista, a 

segurança de uma médica obstetra, combinada com a ideia de um parto humanizado e uma 

doula experiente no trabalho com essa médica foi o que os atraiu para a vivência. 

Como já haviam vivido em Piracanga, Alice recebeu de diversas fontes a indicação de 

Carla Daher. Amigos de Piracanga, um primo de São Paulo, e assim ela foi “entendendo” que 

havia muitos sinais que os estavam orientando para ganhar o bebê em Serra Grande com a 

médica. Contato estabelecido, Carla auxiliou em todo o processo, desde a busca por moradia, 

mudança e gestação, oferecendo dicas de alimentação, de exercício e até de relacionamento, 
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além do acompanhamento médico de todos os exames até o parto e o pós-parto, com 

orientações sobre amamentação e cuidados com o bebê.  

Como Alice destacou em seu relato, para ela era interessante observar como o 

“universo” os trazia para essa região, que era importante para o casal, já que foi o lugar em 

que se conheceram e aprofundaram a relação. Gustavo complementa falando sobre a 

praticidade de viver no lugar em que ele já conhecia todo mundo e como seria complicado 

comprar coisas orgânicas em uma cidade como São Paulo. 

Em junho de 2017 o casal veio a Serra Grande para um “intensivo de consultas”, em 

que fizeram três consultas de várias horas cada uma com Carla, ao custo de 200 reais. Como 

Alice afirma, nessas consultas, a “dimensão biológica” era o menos importante: eles 

conversavam sobre alimentação, exercícios, emoções, sendo o estetoscópio o único aparelho 

utilizado nas consultas (para ouvir o batimento cardíaco do bebê). Sobre os exames, Carla 

pediu que refizesse alguns exames de sangue que estavam um pouco alterados e que, 

ironicamente, o médico do SUS viu e não se importou, já que, como afirmou Alice, ele 

pretendia realizar uma cesárea mesmo contra sua vontade e, se assim fosse, os indicadores do 

“sangue” não seriam tão importantes. Sobre outros exames, Alice afirmou que Carla não 

solicitava muitos; quando o casal manifestava o desejo de fazer algum, ela afirmava que 

podiam fazer se quisessem, mas que na verdade aquilo era apenas uma necessidade de 

controle, não era necessário realmente saber tais resultados. O “pacote” desse processo custou 

seis mil reais, incluindo uma visita com 36 semanas, o parto e quatro visitas pós-parto. 

 

3.3 Vivências terapêuticas: desenvolvimento individual e planetário 

 

Ao longo do trabalho de campo presenciei e tomei conhecimento de diversas 

experiências terapêuticas na Vila Alta: individuais, de casais e grupais, que visavam o 

autoconhecimento e o autocuidado na busca pelo desenvolvimento espiritual. Os 

agenciamentos evocavam uma conexão desse desenvolvimento com a evolução da 

humanidade: explicitada por meio de expressões como “Nós somos um”, compartilha-se a 

correlação entre a cura individual e a evolução planetária. Neste subitem descrevo três 

experiências terapêuticas vividas por mim, possibilitando compreender os processos 

terapêuticos em ação como pesquisadora e como paciente, vivenciando a ação que busco 

relatar. 

Após descrever os espaços e apresentar os profissionais, as três experiências e seus 

terapeutas são indicativos das modalidades e estilos terapêuticos do tipo nova era da Vila Alta 
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em Serra Grande. Veremos, assim, as terapêuticas em ação, como o processo agencia os 

resultados e o quanto os resultados são importantes, bem como os processos de cada uma 

destas experiências. 

 

3.3.1 Maíra e a Naturologia 

 

Maíra Biral tem 29 anos. Nascida em São Paulo, morou desde a infância em Salvador. 

Aos 18 anos mudou-se para Florianópolis, onde cursou graduação em Naturologia. Conforme 

explicou, o curso de Naturologia oferece um aprendizado holístico do corpo, que percebe as 

manifestações de doenças “físicas” como reflexo de questões mais complexas que podem 

envolver além do físico, o emocional e até o espiritual. Tornamo-nos amigas a partir da 

aproximação entre nossos filhos, que estudam na mesma turma da escola Dendê da Serra. 

Minha relação como paciente deu-se posteriormente à minha relação como amiga. Essa 

informação é importante para ressaltar algumas questões que foram trazidas ao longo do 

tratamento. 

Maíra é massagista do Shamash50, trabalhando esporadicamente no lugar, além de 

oferecer massagem em muitos hotéis de Serra Grande, Itacaré e Ilhéus. Conforme me relatou, 

começou como babá no TXAI Ecoresort, e após a formação em massagem com Helena Peirão 

passou a oferecer o serviço no spa do resort. Nessa época já havia finalizado a formação em 

Naturologia. 

Em julho de 2018 decidi iniciar um tratamento com Maíra. Minha intenção era fazer 

um pacote de massagens que auxiliasse no enfrentamento do stress e ansiedade. Marcamos 

uma primeira sessão e ela me disse que lá conversaríamos sobre as possibilidades de 

tratamento. Para essa primeira sessão eu deveria escolher qual massagem eu queria (com 

preços variando entre 80 e 120 reais). Dentre as massagens, constavam: ayurvédica, relaxante, 

chinesa, com pedras quentes, modeladora, drenagem linfática e taiwanesa. Escolhi a 

massagem relaxante e combinamos um valor de 100 reais pela sessão, que teria duração 

média de 1 hora e mais meia hora para conversarmos sobre o tratamento. 

No primeiro dia a conversa deu-se antes da massagem. Maíra iniciou fazendo algumas 

perguntas sobre alergias e uso de medicamentos alopáticos, e depois foi aprofundando em 

questões mais íntimas. Perguntou o motivo pelo qual eu estava buscando aquele tratamento e 

passou então a questionar sobre questões emocionais de minha vida e de meu momento 

pessoal. Ela anotava em um caderno as emoções e as intenções que eu tinha com o 

 
50 SPA que funciona dentro do TXAI Resort. 
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tratamento. Neste dia ela propôs que, além das massagens, eu fizesse também um tratamento 

com florais que ela desenvolveria no decorrer do processo terapêutico e conforme as emoções 

fossem se manifestando. 

Como, além de minha intenção relaxante, existia também uma preocupação estética, 

combinamos de alternar semanalmente entre uma massagem relaxante e uma massagem 

modeladora, acompanhadas do uso de florais. Fechamos um pacote de 16 sessões que 

aconteceriam semanalmente durante quatro meses no Espaço Integral pelo valor de 1.200 

reais, que foram pagos integralmente na primeira sessão. 

Entretanto, essa alternância não se deu da forma planejada. Quando nos 

encontrávamos para a massagem, especialmente a partir da quinta sessão, Maíra trazia uma 

nova proposta e todo o material para aplicar uma técnica diferente, por meio de indícios que 

havia notado na sessão anterior ou em algum encontro fora do contexto terapêutico. Essas 

“pistas” faziam com que ela percebesse que eu necessitava do novo tratamento. Sendo assim, 

Maíra “sentia” que seria interessante aplicá-lo. Essa afirmação deu-se no uso de reflexologia, 

drenagem linfática, tarô e até a leitura de um capítulo do livro “Mulheres que correm com os 

Lobos”, de Clarice Pinkola, após a sessão de massagem. 

No início de cada sessão ela me pedia para cheirar alguns óleos essenciais e, em uma 

escala de 0 a 10, eu ia escolhendo intuitivamente, conforme ela me disse, o que meu corpo 

precisava naquele momento. Ocorreram diversas sessões em que sobrava o óleo utilizado na 

massagem e ela me oferecia em um vidro, orientando-me a utilizá-lo em um momento de 

autocuidado e afeto comigo mesma. 

Apesar da proposta de tratamento ser semanal para que se mantivesse uma frequência, 

o processo se estendeu por 10 meses, já que era muito frequente ela desmarcar sessões devido 

a outros compromissos. A perda da periodicidade do tratamento começou quando, em uma 

viagem que fizemos com nossos filhos, em um momento de intimidade entre amigas, eu 

afirmei: “Estou querendo fazer terapia de verdade”. Essa frase foi por mim utilizada na 

intenção de dizer, naquele contexto em que eu me encontrava desabafando sobre minhas 

questões emocionais, que eu sentia a necessidade de iniciar uma terapia psicanalítica, e foi a 

isso que me referi como “terapia de verdade”. 

Depois dessa viagem, em que estávamos aproximadamente na sétima sessão de 

massagem, Maíra desmarcou consecutivamente três sessões. Quando finalmente me atendeu, 

ofereceu-me uma massagem ayurvédica que durou 2 horas. Ao final, eu que já havia 

percebido seu incômodo, questionei se havia algo errado. Ela então me relembrou a frase que 

eu havia dito e acrescentou toda a sua mágoa com relação à ideia de que sua terapia não seria 
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“de verdade”. Mencionou sua insegurança no campo das terapias alternativas, já que 

trabalhava nessa área há poucos anos (aproximadamente quatro anos). Ela me relatou que 

decidiu fazer a massagem ayurvédica porque trazia uma intenção de entender o que queremos 

e reconhecer as manifestações do universo espiritual. Nesse sentido, ela acreditava que nós 

duas sentiríamos se seria o caso de continuarmos o tratamento ou não. 

Continuamos com o tratamento, sendo que as sessões seguintes se deram de maneira 

não sistemática ao longo de oito meses. Nesse período, as massagens eram marcadas a partir 

de desabafos entre amigas sobre momentos difíceis em que ela propunha alguma técnica 

específica e então marcávamos a sessão. 

Fora do atendimento, compartilhávamos intimidades e Maíra sempre destacava o 

quanto era importante “trocar”, referindo-se a conversar sobre experiências pessoais e 

emoções cotidianas, e que, para ela, tratava-se de um processo de aprendizagem. Como, 

segundo ela, éramos muito parecidas no modo de sentir, ela indicava que o tratamento 

realizado em mim era uma forma dela tratar a si mesma. Observando minhas respostas aos 

processos, ela aprendia muito sobre seus próprios processos. Conversávamos como amigas e 

terapeuta e paciente ao mesmo tempo, como se o processo de cura que buscávamos passasse 

pelo meu atendimento enquanto paciente, dela enquanto terapeuta e de ambas enquanto 

amigas. 

Findado o tratamento, cotidianamente, quando conversamos sobre questões pessoais, 

Maíra costumava indicar um ou outro tratamento, como pontos no corpo a serem 

massageados para combater a insônia, ou um floral para combater a falta de concentração, 

compartilhando seu conhecimento, ao mesmo tempo que oferecia seus serviços. Entretanto, 

como ela afirma, possibilidades financeiras são sempre negociáveis, já que o mais importante 

é a melhora daquele processo, o bem-estar e não a relação comercial. 

 

3.3.2 Jenny e a consagração da Medicina51 

 

Certa vez, conversava com Dona Val (parteira que será apresentada no próximo 

capítulo) sobre questões pessoais, experiências do passado e inseguranças do presente. Nesse 

dia, ela me falou sobre o trabalho de “cura” de Jenny. Afirmou tratar-se de um trabalho 

“muito sério e bonito”, e que seria muito interessante para mim, “um trabalho de muito 

respeito com a ancestralidade e a sacralidade da planta” (Dona Val, entrevista em 2020). 

 
51 Utilizarei a grafia Medicina para me referir à bebida feita com a Ayahuasca e que é assim denominada por 

meus interlocutores. 
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Jenny é uma argentina de aproximadamente 35 anos. Na ocasião da realização da 

entrevista (março de 2018) ela me contou que estava no “caminho da ayahuasca” há seis ou 

sete anos. Começou “consagrando a medicina”52 no Pará, com um mestre colombiano que: 

“[...] apesar de não ser indígena, já trabalha com isso há mais de vinte anos”. Quando 

começou a “consagrar a medicina” sentiu um chamado muito forte e desde então, como ela 

define “foi tudo muito intenso53” em seu processo com a ayahuasca. O envolvimento se deu 

de modo natural54, assim como os aprendizados que vieram com essa “atitude”. Na conversa 

perguntei sobre seu trabalho e se ela se reconhecia como terapeuta. Jenny explicita a extensão 

do que é ser terapeuta: 

 

A palavra terapeuta abarca muita coisa. Eu tenho dois trabalhos que se pode 

dizer terapia: alimentação de forma terapêutica, abarcando o corpo físico e o 

marco espiritual com a medicina, um lugar de fortalecer o espírito com a 

medicina da ayahuasca (Entrevista, Jenny, 2018). 

 

Para ela, o processo de se transformar em um “terapeuta da medicina”, conforme 

denomina, dá-se de modo recíproco em que terapeuta e a ayahuasca reconhecem essa 

possibilidade. “A medicina escolhe ou percebe quem está aberto para ancorar essa força”. Há 

mais de dez anos “sentiu um chamado55” de “plantar sua lua”, que, como ela explica, é o 

processo de devolver o sangue menstrual à terra durante o período de menstruação. Esse 

processo pode ser feito através da utilização do chamado “copinho” (um coletor menstrual de 

silicone colocado dentro do canal vaginal para reter o fluido menstrual). Esse fluido é 

posteriormente dissolvido com água e derramado nas plantas como forma de adubo, 

considerado altamente nutritivo. Além disso, carrega uma conotação espiritual, em que se 

devolve à “Mãe Terra” toda a nutrição que essa proporciona aos seres do planeta. Outra 

possibilidade são os “paninhos”, absorventes menstruais feitos de pano, os quais são lavados 

apenas com água e, depois, derramados nas plantas seguindo o mesmo propósito da 

experiência anterior. 

Conforme Jenny explica, após começar a “plantar sua lua”, veio uma conexão intensa 

com o sangue menstrual e com o sagrado feminino. Ela me afirmou que quando honramos 

 
52Consagrar a medicina é a expressão utilizada para referir-se ao ato de beber o chá da ayahuasca, como uma 

atitude de reverência ao poder da planta. 
53 A intensidade é uma qualidade bastante acionada nos processos terapêuticos e reflete a importância daquela 

terapêutica. Algo intenso significa positivamente impactante, mesmo que duro ou difícil. 
54 Outra referência muito acionada nos discursos de Serra Grande é a “naturalidade” dos acontecimentos: quanto 

mais natural for, um acontecimento ou um processo, tanto melhor. Espontaneidade, ausência de planejamento, 

sincronicidade orientam essa compreensão da “naturalidade”. 
55 O chamado, muitas vezes acionado para explicar uma intuição, ou um desejo repentino, acrescenta a esses um 

tom divino, sagrado, de missão de vida. 
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nosso “sagrado feminino56” abrimos caminho para que os homens também o honrem e assim 

curamos essa dor que existe da relação entre homem e mulher. O útero, conforme relatou, 

guarda muitas memórias. Com isso, cuidar do útero, limpá-lo, ter uma relação amorosa e de 

atenção para com esse órgão ajuda a limpar essas memórias, que não são apenas individuais, 

mas memórias coletivas, ancestrais, do que as mulheres e a humanidade passaram. A 

menstruação é uma forma de limpeza e o ritual de entrega dessa limpeza à terra é um ritual de 

limpeza do passado. Além dessa, existem outras formas de cuidar do útero e que são 

utilizadas em seu trabalho pelo sagrado feminino, como banhos de assento, vaporizações do 

útero, chás, meditações, círculos de mulheres... Esses momentos rituais são “uma cura muito 

grande”, afirma Jenny, “para o nosso ser mulher”.  

O ecofeminismo tem sido frequentemente acionado em grupos e discussões de 

WhatsApp em Serra Grande. Muitas mulheres que vivem na Vila de Serra Grande se afirmam 

ecofeministas e destacam que, assim como a destruição ambiental causada pela dominação 

masculina, a mulher também tem sido violentada pelo homem em uma relação de dominação, 

e relacionam a cura da natureza e o respeito por ela à cura do feminino. Ao respeitar as 

mulheres e a energia feminina, passa-se a respeitar a natureza e vice-versa. 

Castellanos (2016, p. 12) ressalta que a espiritualidade tem sido instrumento para a 

igualdade de gêneros e, às vezes, até mesmo para sustentar a superioridade da feminilidade. O 

autor afirma que: 

 

Do tabu ao sagrado: a menstruação na era do sagrado feminino" pelo autor 

de Rosário Ramírez desenvolve como nos círculos femininos (que estão 

tendo um crescimento exponencial em diferentes países, tanto entre círculos 

ecofeministas como entre seguidores de correntes neopagãs). A crença é 

desenvolvida com o apoio da experiência corporal de uma mistificação da 

feminilidade baseada na sacralização de fluidos e ciclos menstruais. Se nas 

tradições antigas o sangue menstrual estava contaminado e classificado 

como contaminante, nos círculos femininos ele é reavaliado e ritualizado 

como um purificador. O retorno aos rituais neo-pagãos não significa a 

incorporação de ideologias e tabus tradicionais, mas a descolonização 

masculina do corpo feminino. Embora essa espiritualidade esteja de acordo 

com a busca da sacralização do self, ela não busca apenas ter impacto na 

transformação do indivíduo, mas também provoca uma mudança na estrutura 

patriarcal, para assim imaginar uma utopia que dá origem a uma nova era de 

feminilidade que contribui para criar relações mais harmoniosas entre 

homens e mulheres. Ou pelo menos para mudar ou equilibrar a dominação 

masculina sobre as mulheres (Tradução do autor). 

 

 
56 A percepção de que todos os seres são sagrados, traz as facetas do sagrado feminino e masculino de modo 

complementar, e assim cuidar da mulher, é valorizar e reconhecer essa sacralidade feminina. 
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Para Siliprandi (2000), o ecofeminismo atualmente é considerado uma corrente do 

movimento ambientalista que surgiu desde a década de 1970 e relaciona a dominação da 

natureza à dominação das mulheres. Entretanto, esse movimento recebe duras críticas do 

movimento feminista que não compartilha totalmente de suas teses sobre a natureza enquanto 

“princípio feminino”. Outro ponto interessante no ecofeminismo é perceber como o termo 

Natureza figura especialmente nos discursos destes grupos mais envolvidos com xamanismo e 

Ayahuasca como um meta-referente que atravessa florestas, animais, pessoas, o planeta Terra 

e a espiritualidade. A Natureza a que se referem é um grande organismo vivo que precisa ser 

cuidado, respeitado e cultuado, como uma espécie de Deusa que nos permite a vida57.  

Na experiência terapêutica de Jenny, Natureza, Ayahuasca e ecofenimismo conectam-

se na “consagração da Medicina”, como me afirmou, sendo também uma forma de se 

relacionar com a ancestralidade, buscando a cura de todas as ancestrais mulheres que 

sofreram com a opressão do machismo. Assim, em seu processo de cura do sagrado feminino, 

ela experimentou a Ayahuasca em diferentes rituais. Passou pelo Santo Daime que, como me 

relatou, tem uma doutrina mais religiosa, em um plano mais “angelical”, assim como na 

União do Vegetal, até que chegou à forma xamânica atual na qual se encontrou, em que os 

elementos da Natureza são mais acionados. 

Jenny experimentou o ritual xamânico de ayahuasca com um colombiano que 

aprendeu com um Taita. Em suas palavras, é como um pajé indígena na Colômbia. Esse 

colombiano, que ela diz ser seu mestre, não se afirma xamã, mas um servidor da Medicina 

que está a serviço dela há mais de 20 anos e que utiliza os conhecimentos xamânicos 

adquiridos com este Taita. Assim como seu mestre, Jenny destaca que o seu trabalho de 

oferecer os rituais da ayahuasca faz parte de seu próprio processo de cura. Cada ritual é uma 

oportunidade de conhecer mais a medicina e de se autoconhecer neste lugar de servidora58.  

Pedi que Jenny me explicasse como se dava a cura pela medicina e ela afirmou que a 

Ayahuasca abre um portal para as curas. Às vezes não pela planta em si, mas que ela abre o 

canal de conexão espiritual para que essas curas aconteçam. A mistura do cipó Mariri e a 

Chacrona, um arbusto de folhas, faz a combinação entre a força e a luz, a união entre 

masculino e feminino. Porém, a sua utilização possui restrições que vão desde regimes 

alimentares específicos, por exemplo, não comer carne ou consumir bebidas alcoólicas nos 

 
57 Como veremos nos próximos capítulos, a “Mata” parece ser um equivalente nativo ao referente à Natureza dos 

forasteiros, também é para os nativos o que permite a vida, porém em um sentido mais material e objetivo. A 

seguir retomaremos as percepções sobre estes referentes, mas por enquanto voltarei à Ayahuasca. 
58 A ideia de servir à Medicina enquanto divindade é frequentemente acionada, colocando os que oferecem a 

Medicina enquanto terapeutas como canais de promoção dessa força sagrada que é a Ayahuasca. 
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três dias anteriores e posteriores ao uso. A prática sexual também não deve ocorrer nos dias 

anteriores e posteriores à consagração. 

Para ela, carnes e alcoólicos intoxicam o corpo. Aqueles que não respeitam a restrição 

passarão por um processo pesado de desintoxicação durante o ritual conhecido por “peia”, 

envolvendo vômitos e diarreias, mas também visões e sensações que podem ser muito difíceis 

de lidar. Assim como o sexo, que traz para o corpo a energia do outro, nesse momento é 

preciso estar na nossa plena energia, afirma Jenny. 

 

A medicina abre o canal com a glândula pineal, com Deus, o Grande 

Espírito, que traz as verdades, as clarezas, e dentro desse campo magnético 

que se abre, a gente recebe a cura, a primeira cura que a Ayahuasca faz é a 

cura do ego. A gente tem, é inato do ser humano, mas a gente tem que 

aprender a curar esse ego. Manter esse ego no lugar da humildade. E aí quem 

precisa trabalhar isso passa uma peia (Entrevista, Jenny, 2018). 

 

O próprio preparo da Medicina para o ritual já é um processo de cura pelo qual passa o 

terapeuta. Como ela relatou, é a Medicina, desde seu processo de feitura, que orienta como 

agir, o que deve ser feito, o tempo, o uso de outros elementos que surgem como defumação ou 

rapé e até mesmo quem deve participar ou não da sessão. 

Ela ponderou que pessoas que utilizam remédios controlados não devem consagrar a 

Ayahuasca, pois podem ter efeitos colaterais graves incluindo surtos psicóticos. Mencionou 

certa vez que uma mulher apareceu pedindo para participar e que ela sentiu que não deveria. 

Então começou a conversar com a mulher até que esta acabou por mencionar que fazia uso de 

Rivotril. Com isso, Jenny reconheceu que as forças do universo e da Medicina agiram para 

mostrar-lhe que aquela mulher não deveria tomar. 

De igual maneira, Jenny afirmou-me que foi a Medicina que me fez o chamado e que, 

como eu estava atenta, ouvi e fui em busca de minha cura. Certo dia, quando atravessava a 

praça Pedro Gomes, Dona Val almoçava com Jenny no restaurante de comida natural, em que 

esta é proprietária. Elas me chamaram e Dona Val me disse que Jenny estava organizando 

uma cerimônia de ritual Ayahuasca e que seria muito importante eu ir, já que, conforme 

afirmou Dona Val mais de uma vez, eu precisava muito. Eu concordei e me sentei para ouvir 

do que se tratava. Jenny me disse que seria um ritual da lua nova pela força e cura do sagrado 

feminino. Apenas mulheres em volta do fogo para consagrar a Medicina e pedir esta força em 

nossos propósitos. O ritual duraria em torno de quatro horas em uma noite de sábado 

(17\03\2018) numa fazenda próxima e que tinha o custo de 60 reais. Falou-me sobre as 

restrições alimentares e sexuais e me pediu que lhe enviasse uma mensagem para que ela me 
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adicionasse ao grupo de WhatsApp que havia montado para as participantes, a fim de 

compartilhar informações sobre o ritual, bem como repassar novamente as orientações. 

Ela me adicionou no grupo em que foi recomendado levar colchonetes e cobertores, já 

que o uso da Medicina traz bastante frio ao corpo, além de levar comida para ser 

compartilhada ao fim da cerimônia. Então, no dia definido, fomos eu, Dona Val e Aranda, sua 

filha, para o ritual. Lá havia mais quatro mulheres que participariam da cerimônia, além de 

Jenny e Suzana, que a conduziriam. 

Fomos nos sentando e ajeitando os colchonetes, colchas e almofadas que havíamos 

trazido. Das outras participantes, apenas eu e mais uma mulher éramos iniciantes e 

carregávamos apenas cobertas. As outras colocavam em volta de si além de cobertas, diversos 

elementos como essências, maracas, água, lanterna, guias do candomblé, pedras e vários 

outros elementos. Estávamos numa cabana aberta, durante a noite, na chuva e apenas à luz de 

velas. Além disso, Aranda disse que, na força (sob o efeito da Ayahuasca), a temperatura fica 

muito baixa e é bom estar com as coisas à mão. 

Pouco antes de começar, Jenny se sentou perto de mim. Como havia dito estar bastante 

ansiosa, ela me tranquilizou, explicando os efeitos que eu poderia sentir e me afirmava 

repetidas vezes estar tudo bem. Ela dizia que se eu sentisse medo, esse sentimento fazia parte 

do meu processo de cura e que eu deveria “firmar-me” na força da Medicina. Assim eu ficaria 

bem. Mais cedo Aranda havia me dito que a cura pela Ayahuasca passa pelo processo de se 

autoafirmar e que na força da Medicina eu deveria “firmar” minha própria força. 

Uma menina ao meu lado chorava muito antes de iniciarmos a sessão e afirmava que 

da última vez que tomou a Ayahuasca os xamãs que estavam com ela a chamaram de bruxa e 

disseram que ela trazia o mal. Cibele, uma militante feminista de Serra Grande que estava 

presente, confortou-a afirmando que todas as mulheres são bruxas e que os homens não têm, 

muitas vezes, a sensibilidade para compreender nosso poder. Mas que ela deveria se acalmar e 

se reconhecer, já que para não trazer mal bastava a intenção forte e consciente de que ela era o 

bem. 

Jenny então iniciou explicando como seria a cerimônia: começaríamos com um rapé 

para abrir a glândula pineal, e depois “consagraríamos” a Medicina. Passaríamos por um 

momento de silêncio e depois Jenny traria alguns cantos. Em seguida ela abriria para outros 

cantos que alguém quisesse trazer. 

Antes de consagrarmos a Medicina, Jenny disse que Val faria uma benção. Começou a 

benzer com um defumador algumas mulheres da roda e pediu que alguém a auxiliasse. Suzana 
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pegou um cachimbo e começou a benzer outras ao mesmo tempo, soltando fumaça em volta 

do corpo das participantes.  

Em seguida, cada uma das pessoas da roda levantou-se e foi até Jenny ou até Suzana. 

Agachávamos de frente para uma das duas e elas posicionavam o Tipi (aplicador de rapé) em 

uma de nossas narinas e assopravam. Então levantávamo-nos e voltávamos aos nossos 

lugares. Depois de todas terem passado por esta etapa, Jenny levantou-se pegou a garrafa em 

que estava a Medicina e tomou um copo cheio dela em um gesto de reverência à bebida. 

Novamente levantamo-nos, uma a uma, e ela nos oferecia uma quantidade variável da bebida. 

Sentamo-nos novamente e assim permanecemos por bastante tempo em volta da fogueira em 

silêncio. 

Depois de aproximadamente duas horas, Jenny ofereceu uma segunda dose da 

medicina para quem “sentisse”. Algumas pessoas tomaram, outras não. Mais tarde, talvez em 

torno de mais duas horas, Jenny começou a cantar. E cantou por aproximadamente uma hora, 

depois abriu para que as outras participantes cantassem espontaneamente. Após mais uma 

hora de cantos, houve uma última sessão de rapé. Todas nós recebemos novamente, sendo que 

algumas ainda solicitaram mais uma dose da Medicina. Nesse momento, Dona Val me 

chamou e me disse que era bom usar novamente o rapé para finalizar. Utilizei então mais uma 

vez e aguardamos por volta de mais duas horas até que Jenny finalizou a sessão agradecendo 

a todas pela participação e despertando muitas das mulheres que já dormiam. Ressaltou a 

força daquele trabalho e como a chuva que chegou durante o ritual confirmava aquele 

processo de limpeza do sagrado feminino. 

De minha percepção pessoal, posso afirmar que senti algo que imagino ser “a força” a 

que Jenny e as outras participantes se referem quanto ao uso da Medicina. Como sentia muito 

medo no início, Aranda me disse que era justamente esse o meu trabalho. Libertar-me do 

medo e que, para tanto, eu não deveria pedir ajuda ou desistir, eu precisava afirmar a minha 

força e enfrentar este medo. Jenny também me orientou que se sentisse medo, deveria olhar 

para o fogo e afirmar minha força. Assim, passei grande parte do trabalho olhando 

diretamente para a fogueira e afirmando que eu era forte e que ficaria tudo bem. Ao final, 

sentia um certo prazer em observar que estava tudo bem e uma conclusão surgia em mim, de 

que eu realmente era forte e havia “enfrentado o meu medo”. 

Outras companheiras afirmaram que foi um trabalho “forte” e “transformador”, 

inclusive as que fazem uso regular da Medicina. Mesmo as que passaram mal durante a sessão 

destacavam quão importantes eram aqueles processos de desintoxicação e como a Força as 

estava limpando de todo o mal. Acredito que se tratava de males diversos e distintos, bem 
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como a vivência de cada uma foi bastante pessoal e subjetiva, algo que não é facilmente 

explicitado verbalmente. É um sentir único em cada corpo e cada experiência, que parece 

estar sempre em processo, sempre pronto a novos processos de limpeza e de 

desenvolvimento-transformação. 

 

3.3.3 Helena Peirão e a destilação da Aroeira 

 

Helena Peirão tem aproximadamente 60 anos, mais de 20 vividos em Serra Grande. 

Vinda de São Paulo em 1998 para a criação do Spa Shamash, que funciona dentro do TXAI 

Ecoresort, ela atua como administradora do Spa e como professora de yoga na Vila Alta de 

Serra Grande. Além disso, desenvolve há muitos anos o trabalho de espargiria, na produção 

de óleos essenciais, hidrolatos e tinturas que comercializa. 

Helena Peirão conta que quando chegou a Serra Grande não havia ninguém morando 

lá. Enquanto a entrevistava na sala de sua casa, Lu, sua empregada doméstica, participava da 

conversa quando era acionada por Helena para responder algo. Lu veio para Serra Grande 

criança, há mais de 30 anos, com seus pais, e trabalha há mais de 10 anos na casa de Helena 

Peirão, que, durante a entrevista, solicitava ora ou outra que Lu confirmasse as suas 

afirmações. 

Conforme contou Helena Peirão, foi com ela que Lu aprendeu a cozinhar “comida de 

verdade”. Foi na casa da terapeuta que Lu aprendeu a produzir kombuchas59 e entender que “o 

certo é uma alimentação natural”. Helena Peirão conta isso enquanto ri do filho de Lu, que 

não gosta de almoçar na sua casa porque lá ele não pode comer carne. 

Tida como uma grande referência da cura alternativa em Serra Grande, Helena Peirão 

é respeitada no circuito terapêutico dos forasteiros e chegantes e promove, às vezes, encontros 

em sua casa para a destilação de alguma planta específica. “O chamado da Aroeira”, como a 

própria terapeuta denominou, começou quando Helena, durante uma aula de yoga, disse que 

gostaria de fazer uma destilação60 com todas juntas, no Caminho das ervas. Eu me interessei 

em participar e então ela me levou até uma Aroeira e disse que deveríamos colher o seu fruto, 

as pimentas rosas. Algumas vezes eu perguntava a ela quando aconteceria a destilação e ela 

dizia que quando colhêssemos o suficiente ou quando as frutas estivessem maduras. Com 

isso, sinalizava que havia um tempo para as coisas acontecerem e que este tempo seria 

 
59 Uma bebida fermentada feita a partir de probióticos, estimulante da imunidade do corpo, muito comum em 

Serra Grande. 
60 A destilação é processo químico pelo qual se separam das plantas óleos essenciais e hidrolatos. 
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determinado por uma conjuntura de fatores, como se, em determinado momento, a clareza de 

que havia chegado a hora do processo seria manifestada. 

Assim, depois de um tempo, ela publicou no grupo de WhatsApp do Caminho das 

Ervas o desejo de fazer essa destilação. Para as pessoas que afirmaram o desejo de participar, 

ela enviou uma mensagem individual perguntando sobre a real disponibilidade. Em seguida, 

criou outro grupo e enviou informações mais precisas sobre o local onde aconteceria e o 

procedimento. Para participar seria necessário levar um saco grande (10kg) de semente de 

Aroeira. Além disso, o valor do gás seria dividido junto aos custos do almoço, que aconteceria 

em sua casa, preparado por Lu, já que o processo de destilação demoraria um dia inteiro. 

O horário marcado foi oito horas da manhã do dia 13 de junho de 2018. Ao chegar, 

encontrei apenas Laura, uma menina de 18 anos companheira de Helena no curso de 

espagiria. A menina disse que Helena a havia designado para iniciar o trabalho, já que ela 

havia marcado uma aula de yoga para o mesmo horário e só chegaria junto ao grupo por volta 

das 10 horas da manhã. Aos poucos o grupo foi se reunindo: Dona Val, Julia Rossati e 

Gabriela. Íamos, sob a indicação de Laura, beneficiando a planta, ou seja, separando as 

sementes dos galhos e folhas. 

Como apenas eu, Dona Val e Helena havíamos levado os sacos de semente, foi 

necessário buscar mais sementes pela Vila. Tocha, um rapaz que às vezes acompanha Dona 

Val e faz serviços diversos para ela, foi em busca de encher mais sacos de Aroeira. 

Estivemos nesse trabalho de beneficiamento por quatro horas. Dona Val puxava 

algumas canções que falavam do poder das ervas, e Helena, outras. Aquele momento parecia 

ser vivido como uma grande terapia para cada uma ali presente, principalmente pela 

comunhão entre mulheres, que era constantemente mencionada e valorizada, e no contato com 

a erva, cura individual de cada uma na relação com a planta. 
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Figura 24 - Semente de Aroeira/pimenta rosa sendo separada para destilação 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Começamos a encher a dorna por volta das duas horas da tarde. Batíamos um tanto de 

semente no processador e colocávamos uma camada da semente e depois uma de folhas 

rasgadas. Conforme afirmava Helena, a quantidade de sementes é que enchia de óleo, e 

daquele processo sairia um pouco de óleo e um pouco mais de hidrolato. 

O hidrolato, conforme me explicou Flora, é o substrato do óleo. Este é mais poderoso, 

isto é, o hidrolato carrega em muito menor intensidade as propriedades do óleo. Quando 

finalizamos a montagem da dorna, que ficou cheia apenas até a metade, houve um 

desentendimento entre Flora e Helena, pois havia uma grande quantidade de sementes que 

Helena havia colhido com muita antecedência e que haviam mofado. Helena queria colocá-las 

enquanto Flora argumentava que isso prejudicaria o produto final. Acabamos colocando uma 

parte que estava menos mofada. 
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 Após montarmos a dorna e acendermos o fogo, almoçamos, e Helena decidiu ir se 

deitar, já que estava muito cansada do processo e aquele procedimento demoraria em torno de 

seis horas. Dona Val, Gabi e eu fomos embora e Julia Rossati e Flora permaneceram de 

vigília, pois era necessário estar sempre atento a toda aparelhagem durante todo o processo. 

Às duas horas da madrugada finalizou-se o processo alquímico, rendendo 40 litros de 

hidrolato e 185 ml de óleo essencial de Aroeira. Helena e Julia, que haviam permanecido na 

casa aguardando o fim do processo, comunicavam via WhatsApp e pediam ajuda para definir 

como seria feita a divisão desses produtos, já que algumas haviam “se doado” mais do que 

outras no processo. 

As mulheres que estavam ali reunidas, com exceção de mim, eram mulheres que 

produziam produtos terapêuticos (tintura, florais, óleos essenciais) e cosméticos naturais 

(sabonete, xampu) a partir daquelas matérias-primas. Apesar do processo de produção, de 

comunhão de mulheres ser vivenciado como uma grande cura, existia também um interesse 

no extrato resultante para a produção e comercialização de diversos produtos. 

 

3.4 Terapêuticas alternativas de Serra Grande 

 

Seria inadequado buscar características, essências, desse modo nova era de habitar 

Serra Grande, já que as práticas são marcadas por movimentos criativos que se fazem no devir 

dos processos. Creio que podemos perceber uma continuidade entre os princípios e propósitos 

das clínicas acima descritas, embora também existam variações.  

O Espaço Asas e Raízes oferece uma variante mais “espiritualizada” da terapêutica 

nova era, combinando elementos indígenas como parte de uma rede de grupos xamânicos e 

“tribos” (como a Tribo da Lua mencionada na descrição do Espaço). O Espaço Integral 

oferece, por meio de técnicas como fisioterapia, pilates e massagens, um cuidado que começa 

no corpo, por meio do contato manual, mas que se expande para outros níveis emocionais e 

espirituais do corpo que “conhece” e que podem, inclusive, ser a causa do sintoma no corpo 

físico. A Casa Púrpura está voltada a um grupo específico de pacientes que são as gestantes e 

puérperas. Para esse grupo são oferecidas terapêuticas que reúnem técnicas físicas de 

massagem e manuseio do corpo, mas também conversas sobre questões emocionais, rodas de 

compartilhamento de sentimentos e até utilização de ervas e alimentação específica no 

tratamento de questões físicas ou emocionais. 

Nos agenciamentos terapêuticos por mim vivenciados “coincidem” certa 

espontaneidade dos acontecimentos e a valorização dos processos pelos quais estes são 
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revelados. Como vimos, a Medicina oferece uma forma divina, individual e interna de se 

trabalhar, auxiliada pela Ayahuasca e pelos espíritos da Natureza. Já a Naturologia reúne uma 

série de técnicas na construção de um processo entre paciente e terapeuta, de identificação e 

tratamento, sobretudo das questões físicas e emocionais. A destilação da Aroeira, por sua vez, 

é uma interação entre paciente/terapeuta com as ervas. Nesse processo trabalham 

mutuamente, sem uma doença inicial ou cura objetiva, oferecendo a oportunidade de interagir 

de modo positivo, curativo para quem se envolve, e em grupo.  

Assim como cada um desses agenciamentos apresenta suas particularidades, na 

consagração da Medicina, tradições eram conectadas numa experiência única e espontânea 

daquele ritual. A erveira tradicional de descendência Tupinambá, com um defumador, junto à 

defumação xamânica, com o cachimbo de uma paulista abrindo os trabalhos rituais de 

consagração da Ayahuasca. A condução do ritual por uma argentina que aprendeu com um 

colombiano herdeiro dos conhecimentos indígenas, emergindo numa potência “típica” dos 

processos de criação nova era.  

A partir dos relatos acima, gostaria de destacar, algumas ideias: a primeira delas é a 

busca de desenvolvimento espiritual e emocional de modo processual. A compreensão de que 

a vida é um eterno processo de amadurecimento e aprendizagem converte-se em um 

movimento individual de buscas por experiências espirituais e afetivas que contribuam para 

tal desenvolvimento. Esse processo não tem um fim, uma cura definitiva. Pode-se dizer que 

quando a palavra “cura” é utilizada, esta não se refere à concepção de cura definitiva de uma 

doença específica, comumente utilizada no sentido biomédico. A cura parece se referir ao 

processo de acurar o ser: aperfeiçoar, aprimorar, apurar, assim como o queijo ou o vinho, que 

quanto mais acurados, pelo tempo e pelos processos específicos, tornam-se melhores. 

Pessoas acuradas pelo tempo, pelas experiências cotidianas de cura, tratamentos e 

terapias, tornam-se aperfeiçoadas no caminho do desenvolvimento pessoal-espiritual. Isso 

inclui sempre terapeuta e paciente, ou até mesmo produtores de produtos terapêuticos, que no 

processo de produção ou de “aplicação” da terapia, tanto promovem a cura como a vivenciam 

na relação com as ervas. 

Assim, existe tratamento com resultados mais específicos, como o tratamento de uma 

dor lombar ou uma depressão, e tratamentos que não buscam resultados específicos, ou o 

tratamento de sintomas, mas a vivência do processo. Porém, os tratamentos com resultados 

também podem vazar para questões da vida, que podem ser fisicamente ou emocionalmente 

manifestadas em um ponto, mas que se espraiam para pelo ser. Nestes casos, os tratamentos 

podem iniciar com um resultado específico e mudar de objetivo ao longo do processo ou até 
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mesmo “desapegar-se” (usando aqui um termo nativo) dos resultados, o processo vivenciado 

tornando-se o mais importante. 

Por outro lado, no universo terapêutico nova era em Serra Grande a oferta de 

tratamentos e terapias é a forma de sobrevivência financeira de muitas pessoas e, portanto, a 

oferta das terapias e de diversos processos terapêuticos, a meu ver, coloca em certa medida 

desafios ao acesso desse desenvolvimento pessoal-espiritual. 

Se por um lado existe um interesse de que todos se desenvolvam espiritualmente e 

emocionalmente no caminhar para um mundo mais amoroso, com respeito à Natureza e 

menos consumo; por outro, o desenvolvimento financeiro também é sinal de sucesso. São 

dilemas que essas pessoas enfrentam. Neste sentido, pode-se ter uma grande casa, desde que 

bioconstruída. Assim como a prosperidade financeira é bem vista, desde que atenda as 

questões ambientais e sociais, algo controverso em Serra Grande, especialmente para os 

nativos, como aponta Castellanos:  

 

Como então caracterizar espiritualidades em relação a projetos sociais? Uma 

questão constante que nos perguntamos, os que estudam o fenômeno 

contemporâneo do surgimento das espiritualidades, é se a tendência 

responde a um projeto contracultural, um movimento de crítica pós-colonial, 

ou se ao contrário é uma espiritualidade segundo os valores do 

neoliberalismo e da modernidade tardia. As respostas, como podemos ver, 

não apontam para uma única direção (CASTELLANOS, 2016, p.13. 

Tradução livre). 

 

Nos próximos capítulos descrevo pormenorizadamente os agenciamentos do universo 

terapêutico nova era que se encontram com as questões sociais da comunidade de Serra 

Grande. 
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CAPÍTULO 4 

O CAMINHO DAS ERVAS 

 

Um importante ponto de encontro terapêutico de chegantes e forasteiros em Serra 

Grande é o Caminho das Ervas (doravante nomeado também apenas por Caminho). Fundado 

em 2017 por Dona Val, Aranda e Suzana, além do apoio de muitos outros colaboradores, o 

Caminho das Ervas é a porta de entrada de muitos chegantes para o dinâmico universo das 

terapêuticas alternativas do lugar. Trata-se de um projeto sediado em uma grande casa que 

promove diversos eventos de temática terapêutica, além de um extenso quintal de ervas 

medicinais frequentado por terapeutas, turistas e moradores da região. Segundo suas 

idealizadoras, o Caminho mantém-se de portas abertas para reunir os saberes das ervas na 

intenção de promovê-los e compartilhá-los com toda a comunidade de Serra Grande. 

Pode-se afirmar que o lugar é uma “porta de entrada”. A maioria das pessoas que 

chega a Serra Grande passa pelo Caminho, vivenciando algum mutirão ou oficina. Com o 

tempo, normalmente criam outras relações e vínculos e acabam se afastando. Essa tendência 

aponta para duas questões importantes. A primeira é certamente a abertura do espaço e de sua 

mentora, Dona Val, para os visitantes em geral: todos são bem-vindos e podem ficar à 

vontade nas dependências da casa. A segunda questão diz respeito a uma característica mais 

delicada do projeto. Se no capítulo anterior mencionei os espaços terapêuticos que oferecem 

terapias alternativas diversas num engajamento mais “profissional” (comercial), no Caminho 

das ervas, pode-se dizer, a construção do processo terapêutico se dá de modo mais 

“romântico”, com ideais de  amor e espontaneidade orientando os processos mais do que os 

objetivos ou as concretizações. 

O Caminho das Ervas foi também o meu lugar de chegada, onde fui acolhida e iniciei 

meu próprio caminho pela terapêutica em Serra Grande. Neste capítulo descrevo o projeto, 

seu funcionamento, seus principais colaboradores, problemas e desafios de seus participantes. 

Começo por Dona Val, mentora e guardiã do projeto. 

 

4.1 Dona Val 

 

Estive no Caminho das Ervas pela primeira vez em uma roda de gestantes, em 

setembro de 2017, quando conheci Dona Val, parteira há 40 anos, “a serviço de seu dom, 

guardiã dos saberes ancestrais e honrando à grande Mãe” - foi assim que ela se descreveu na 

rodada de apresentações. Dona Val é a figura central do Projeto Caminho das Ervas, anciã, 
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Mestre Griô61 e idealizadora do projeto. Sua trajetória de vida atravessa a história do Projeto 

Caminho das Ervas de modo que se torna impossível falar deste antes de falar dela62.  

Descendente dos Tupinambás de Olivença, com os cabelos bem longos e grisalhos, 

magra, de estatura média, veste sempre uma saia longa ou calça de tecido confortável e uma 

camisa larga, frequentemente com algum símbolo do Om, da yoga, ou de algum encontro de 

temáticas nova era. 

 

Figura 25 - Dona Val 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Antes de conhecê-la pessoalmente, pude assistir a alguns vídeos em que ela apresenta 

suas ideias63, além dos depoimentos de pessoas que vivem em Serra Grande. Comumente 

 
61 A Rede Ação Griô Nacional nasceu em 2006, proposta pelo Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô da Bahia, 

ao programa Cultura Viva da Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura. A Ação Griô é uma rede 

que envolve 130 projetos pedagógicos de diálogo entre a tradição oral e a educação formal, mais de 750 griôs e 

mestres de tradição oral do Brasil, 600 escolas, universidades e outras entidades de educação e cultura e 100 mil 

estudantes de escolas públicas. Disponível em: <http://graosdeluzegrio.org.br/apresentacao/quem-

somos/>.Acesso em: 20/04/2019. 
62 Apesar de ser reconhecida publicamente como Dona Val, a tratarei de Val, já que nos tornamos grandes 

amigas e é assim que as pessoas mais próximas a tratam, sendo inclusive um pedido dela. 
63 O vídeo “Ervas que curam”, sobre as erveiras de Serra Grande, que será descrito posteriormente, e o filme 

“Umbigo”, produzido por seus filhos Cauê e Aranda, através de um edital do fundo de cultura, que conta a 

história de vida de Dona Val. 

http://graosdeluzegrio.org.br/apresentacao/quem-somos/
http://graosdeluzegrio.org.br/apresentacao/quem-somos/
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referenciada como “Mãinha” e apresentada pelos chegantes como “erveira tradicional”, 

velhinha e generosa, me surpreendi com a juventude presente em Val, bem como com seus 

palavrões e xingamentos que destoavam de meu imaginário de “velhinha bondosa”64. Val é 

uma mulher de 72 anos que combina em si orientações, posturas e práticas muito diversas, 

assim como faz com seu trabalho no Caminho. Nascida no interior de Olivença em 1947, na 

Fazenda Pau Ferro, Val é a filha mais nova de uma família de muitos filhos, tendo perdido sua 

mãe aos quatro anos de idade. Como ela me afirmou: “Quem segura as famílias são as 

mulheres, os homens não aguentam não!” E assim, com a morte de sua mãe, a família se 

dispersou e ela foi dada para uma “madrinha”. Conforme ela conta: 

 

Eu morava com uma madrinha que era muito beata, e aí eu fazia os jarros do 

altar da casa, eu amava fazer isso... era a única coisa que eu gostava da 

casa... E eu que mexia nas plantas, nos jarros, cuidava do jardim...desde sete 

pra oito anos. Tipo escrava mesmo! (Entrevista Dona Val, 2018) 

 

Val relembra que nessa época, na zona rural de onde vivia (Bahia), não havia médicos 

e os cuidados de saúde eram todos com ervas. Por isso, desde muito pequena foi convivendo 

com esses saberes e os “absorvendo”. Quando tinha 15 anos, sua irmã a encontrou e foi aí que 

ela conheceu a história de sua família, descobrindo que seu pai era um reconhecido curador da 

região. 

 

Ele rezava as pessoas de mordida de cobra. Meu pai era caboclo, de 

Olivença, Rio de Engenho, minha bisa era tupinambá mesmo, pega no laço. 

Meu pai vivia da pesca e da caça. Nos partos eu me conecto com minha 

ancestralidade, eu sinto minhas origens ancestrais tudo. Por que de onde que 

eu ia imaginar de ser parteira? Nunca pensei nisso. Nem estudei, só fiz o 

primário (Entrevista, Dona Val, 2018). 

 

Sua irmã a contou que seu pai, conhecido por Maneca Curador, famoso na região por 

ser benzedor e rezador, fazia seu trabalho sempre acompanhado de uma entidade espiritual, 

mas que se entregou à bebida e faleceu antes de transmitir seus conhecimentos aos filhos. 

Com 17 anos, Val começou a trabalhar em Tijuípe (BA), em um hospital de freiras. Lá havia 

uma alemã que, como lembra Val carinhosamente, era muito boa para ela. A enfermeira 

chegara ao Brasil no período da Segunda Guerra Mundial para ajudar a cuidar dos feridos da 

 
64 Repetidas vezes, depois de sermos íntimas, quando alguém a abraçava e a chamava de “Mãinha”, ela me 

cochichava em tom de brincadeira: “Que ‘Mãinha’ o quê? Eu já tenho meus filho!” e ria. Certa vez quando 

fazíamos cartazes para espalhar pela Casa64 do Projeto Caminho das Ervas com as normas de convivência no 

local, ela me pediu que escrevesse: “Guarde as ferramentas no lugar! Filho de uma rapariga!” E depois ríamos 

juntas imaginando o que os participantes do mutirão iriam pensar. 
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guerra, mas aqui permaneceu e, anos depois, ensinou-lhe a lidar com instrumentação 

cirúrgica. Foi nesse hospital também que Val aprendeu a fazer partos com o médico que, 

segundo ela conta, já confiava tanto nela para fazê-los que nem ia mais ao hospital quando 

havia partos à noite, repassando a ela essa responsabilidade. 

Val trabalhou durante alguns anos no hospital, até que decidiu ir embora. Ela relata 

que “sempre sentiu isso dentro dela”. Afirma que é “como se fosse querer ir embora depois de 

ter realizado sua missão naquele lugar” para seguir com sua missão em outro lugar: “Tipo, 

plantando uma semente onde passa, sabe?”. Ela foi então para Salvador em meados da década 

de 1970 e, ajudada pela enfermeira alemã, conseguiu um emprego no Hospital de Salvador 

como instrumentadora cirúrgica. Como era eficiente e dedicada, conquistou o respeito dos 

médicos mesmo sem nunca ter estudado, destaca. Trabalhou anos nesse hospital, período em 

que se casou e teve sua primeira filha. Entretanto, como relata, seu marido era bastante difícil 

e ela não era feliz. 

Nessa época ela conheceu a macrobiótica em Salvador, o que transformou sua vida. 

Val conta que foi com a macrobiótica e o apoio das pessoas do movimento nova era que se 

iniciava em Salvador que tomou coragem de se divorciar. Ao relatar essa história, percebi 

uma forte descontinuidade entre a primeira parte de sua vida, enfatizada com sofrimento e 

tristeza. Já no segundo momento, a partir dessa descoberta, o ânimo se transforma com sua 

vibração ao relembrar como encontrou seu caminho. Desde então, ela não se coloca mais 

como vítima e sim agente de seu destino. 

 

Aí eu conheci o movimento macrobiótico, aí mudou minha vida, aí é outra 

coisa. Sair da parte de alopatia pra entrar na parte bem profunda mesmo da 

alimentação. Aí foi quando eu conheci, larguei tudo. Meu chefe ficava: “Mas 

Val, agora que eu vou te dar um aumento, cê vai embora. Me diz o que que 

eu posso fazer?” Doutor Rizzo, era o nome dele, e eu dizia: “Me dê minha 

indenização que eu quero ir embora. Eu tô cansada, tô noutro movimento. 

Que tá abrindo minha mente pra outros caminhos” (Entrevista, Dona Val, 

2018). 

 

Envolvendo-se com a macrobiótica, começou a trabalhar em um restaurante no qual 

um funcionário certo dia lhe perguntou se ela não poderia fazer o parto de sua esposa, que não 

queria ganhar o filho com acompanhamento de um médico. Val aceita o convite e a partir daí, 

como relembra: “já fiz mais de 300 partos e nunca deu nada errado”. 

Após se casar novamente, com Noel, um artista de teatro de Salvador, eles se mudam 

para Ilhéus para montar um restaurante macrobiótico. Nessa época dá à luz à sua segunda 

filha, Aranda, sem auxílio médico. 
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Aí eu já tava casada com Noel em Ilhéus, aí eu engravidei de Aranda e aí ela 

nasceu em 82. Aí eu pensei: eu já tô trabalhando com isso mesmo... Aí 

comecei a ler um livro de parto indígena, de cócora... E aí eu falei: Eu vou 

fazer meu parto. Minina, esse povo pirou, e foi na época da cesárea, o auge 

da cesárea, ninguém mais fazia parto natural. Eu tinha um amigo que faltou 

me amarrar pra me levar pro Hospital. E a família toda querendo assistir o 

parto porque era novidade, todo mundo queria ver. Afê Maria, Aranda 

nasceu com uma plateia, que não é à toa do jeito que é né?! (Entrevista, 

Dona Val, 2018). 

 

Nesse envolvimento com a alimentação macrobiótica, ela aprofundou seus 

conhecimentos sobre as ervas, lendo tudo que encontrava. Dessa forma, os saberes sobre as 

ervas iam se agregando aos interesses pela partería e a alimentação na vida de Val. Como 

afirma, toda parteira tem que ser erveira:  

 

Repare, aí nesse período, porque quando você muda sua alimentação, você 

se interessa né?! Por chás, por alimentos saudáveis. E eu já trazia na 

memória as coisas de interior, as plantas de quintais, que já sabia de tudo. 

Porque antigamente a gente usava era chá menina. Se tinha uma dor de 

cabeça, ia fazer um chá, uma diarreia era chá. Eu fui criada assim. Essas 

coisas ficam na memória. A não ser quando cê perde a memória e vai em 

busca da alopatia, né? (Entrevista, Dona Val, 2018) 

 

Ainda em 1982 Val, Noel e as filhas foram morar em Aiuruoca, numa comunidade 

alternativa em Minas Gerais. Lá ela continuou a fazer partos: mais de 200 partos em dois 

anos, ela afirma. Conta que lá também propôs uma horta comunitária, onde as pessoas 

pudessem plantar ervas e alimentos.  

 

Aí quando fui morar na zona rural, todo mundo tinha seus quintais assim, e 

aí eu criei um movimento lá. Porque tinha muita gente com pressão alta, com 

diabetes. Aí comecei a pesquisar as plantas, aí eu falava: olha, vamo plantar 

tal planta que serve pra pressão alta, tal planta pra abaixar o colesterol. E aí 

eu comecei a criar esse movimento com as mulher, os vizinho (Entrevista, 

Dona Val, 2018). 

 

Em 1986, quando Noel passou em um concurso público em Uruçuca, eles se mudaram 

para o município em que está localizada Serra Grande. Viveram aproximadamente 20 anos 

em Uruçuca e vinham a Serra Grande nos períodos de férias ou feriados. Até que há 

aproximadamente nove anos decidiram se mudar definitivamente para essa região.  
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Em 2015, Val ofereceu um curso para mulheres sobre cuidados com o útero, ao qual 

ela chama “matriz”65, percebendo nessa ocasião que as mulheres precisavam de ervas para se 

cuidarem, mas que não as conheciam. Então ela teve a ideia de criar um lugar em que fossem 

cultivadas as ervas para que esse saber fosse preservado e transmitido. Como ela afirma, a 

intenção era resgatar essa memória ancestral das erveiras, das plantas medicinais, dos banhos, 

deixando um legado de conhecimento das ervas para as mulheres que precisam. 

Para Val, as plantas são divindades, são uma alma que o divino deixou na terra para 

nos curar. Saber como utilizá-las para nosso cuidado é um conhecimento muito importante 

que não se pode perder. Ela explica que quando tiramos uma planta temos que pedir licença, 

dizer que quer tirá-la com o maior respeito, para a cura, porque as plantas são como um 

espírito divino. E conta em tom de admiração: “Dizem que São João queimava folha de 

Artemísia para espantar os espíritos obsessores, imagina? Há quanto tempo isso? Veja só, a 

mãe de Aquiles curou seu calcanhar com emplastro de mil folhas... olha só!”  

 Val se considera “guardiã da tradição”, tanto das ervas quanto do parto. Ela menciona 

que já recebeu muitas propostas de médicos para trabalhar com eles, mas que recusou todas. 

 

Porque tem muito obstetra aí que já me chamou pra fazer parto, ganha um 

dinheirão aí..., mas eu não acredito nisso não, pra mim não tem essa coisa de 

médico não, tem que ser parteira na tradição.  Porque eles ficam falando de 

ciência, mas o nosso é muito mais poderoso, porque a gente usa a intuição, a 

força ancestral tá comigo! A força divina está atuando, e nunca aconteceu 

nada de ruim. Só coisa maravilhosa! Agora a ciência deles aí vive dando 

errado porque não é divino, não respeita a força ancestral (Dona Val, 2018). 

 

Val se sente muito orgulhosa de seu trabalho e sua trajetória. Afirma que Deus foi 

testando e, mesmo assim, ela venceu. Trabalhando até hoje com parto e com as ervas, sente-se 

muito reconhecida e amada por seu trabalho. E ainda destaca sua experiência como parteira 

no exterior. 

 

Aí já tem 29 anos aqui na região... e esse período todo fazendo parto aqui, 

em Salvador... Agora que minha filha tá em Brasília, eu fico indo pra 

Brasília, pra Chapada... Procê ver que esse ano até pro exterior eu fui. [Pra 

Suíça né? Como que foi?] Ah... menina, foi porque no Alto Paraíso tem uma 

amiga que pariu há 5 anos atrás, e ela é alemã, e aí ela me perguntou se eu 

iria fazer o parto dela lá. Esse povo rico mermo que tem casa em Alto 

Paraíso, casa na Suíça, e aí ela já tinha me convidado três vezes pra ir pra lá, 

né?! E eu falava, vô nada, e ela: “Vem Val conhecer outro lugar”. Mas aí 

dessa vez eu fiquei com vergonha, eu pensei num tenho pra onde correr 

porque agora é um parto, é uma missão né? Eu fui minha filha, mas não foi 

 
65 Ela utiliza o termo matriz para referir-se aos conhecimentos de ginecologia natural. 
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brincadeira. [E ela pagou tudo?] Tudo minha filha, primeira classe. (Dona 

Val, entrevista, 2018) 

 

De fato, ao longo do tempo que convivi com Val, no Caminho, ela era muito 

procurada para fazer os partos. Ela atendia tanto casais que moravam em Serra Grande e que 

viviam com pouco dinheiro, quanto os de melhor condição financeira que, às vezes, até a 

levavam para fazer o parto em outras cidades. E ao ser questionada sobre o valor do parto ela 

afirmava: “Ah... cada um dá o que pode...eu vou cobrar desse casal que tava aqui ontem que 

não tem nem casa, minina? Eu não! Se for gente de dinheiro, aí eles mesmo dão porque sabe 

que vale, mas quem não tem dinheiro a gente ajuda assim mesmo né?!” (Dona Val, 2018). 

O compromisso de Val com a parteria é destacado em suas falas. Quando se trata de 

parto, ela compreende como um dever que tem a cumprir, sendo que as condições que 

parecem impedimentos, como deslocamentos, pagamentos ou outras não são suficientes para 

justificarem alguma negação. Sua missão como guardiã dos saberes ancestrais (na partería e 

nas ervas) é sempre destacada por ela nas rodas, conversas pessoais e palestras de que 

participa. Porém, essa missão traz consigo bastante esforço e dificuldade que ela também 

frequentemente ressalta. É comum a encontrarmos cansada, reclamando que está desanimada 

e que precisa descansar. Muito envolvida com diversos eventos que acontecem no Caminho 

das Ervas, além dos partos que faz e da rotina diária que acontece no Caminho, o cansaço de 

Val, assim como um certo peso que ela carrega junto à sua missão, também compõem sua 

história e a história do Caminho das Ervas que será contada na próxima seção. 

 

4.2 O Caminho das Ervas 

 

Ao perceber a necessidade de ensinar às mulheres sobre os usos das ervas em seu 

autocuidado, Val conta que “guardou aquela vontade dentro de si” e que todos os dias 

buscava uma forma de realizá-la. Até que um dia acordou com a ideia pronta: ela seria a 

guardiã dos saberes e das plantas. E as mulheres que tinham interesse bancariam 

financeiramente o projeto. 

As mulheres que haviam participado do curso de matriz, em 2016 (mencionado 

acima), e que se interessavam pela ideia iriam conjuntamente contribuir para que um espaço 

fosse criado e mantido. Nesse espaço seriam cultivadas ervas medicinais e Val ensinaria sobre 

seus usos. Tal espaço seria cuidado coletivamente, sendo que para o cuidado do quintal 

haveria mutirões semanais para sua manutenção e convívio com as ervas. 
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Assim, em janeiro de 2017, Val, Aranda e Suzana alugaram uma casa na praça da Vila 

com um grande quintal e começaram a desenvolver o Projeto Caminho das Ervas. 

Inicialmente eram sete mulheres contribuindo mensalmente para custear o valor do aluguel 

bem como os demais custos da casa. A questão financeira sempre foi um ponto de 

dificuldade, já que o aluguel e os demais custos, de produtos de limpeza e alimentação, 

produtos para o cuidado do jardim, água, luz, internet, entre outros gastos, somavam quase 

2.000 reais mensais. Esse valor não era coberto pelas contribuições, o que acabava por gerar 

um desgaste muito grande para as gestoras do Caminho. 

Ao longo do tempo foram propostas diversas formas de lidar com essa dificuldade. 

Inicialmente, doações voluntárias em uma caixinha que ficava na casa durante os mutirões e 

eventos pontuais. Esporadicamente, um ou outro apoiador promovia algum evento (aulas de 

yoga, canto, dança, oficinas de cosméticos etc.) para arrecadação financeira a fim de ajudar o 

projeto. O grupo de WhatsApp também era frequentemente acionado para que cada 

componente doasse alguma quantia possível para fechar as contas do mês. 

 

Figura 26 - Dona Val e a entrada do Caminho das ervas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

A casa do Caminho é bem próxima da praça central de Serra Grande, o portão rosa em 

contraste com o muro verde junto à placa em madeira “Caminho das Ervas” indica o espaço. 

Ao passar pelo portão, vemos algumas flores num canteiro na frente da casa. Passando pela 

porta de entrada, chega-se a uma grande sala com um grande altar onde estão dispostas 
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imagens de entidades orientais, de matriz africana, indígenas e católicas, além de velas, flores, 

incensos cristais e oráculos. 

 

Figura 27 - Altar casa Caminho das Ervas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Além da sala, a casa possui duas suítes e mais um quarto, cozinha e um grande quintal 

nos fundos. Em uma dessas suítes acontecem atualmente atendimentos da Clínica dos 

Afetos66. Anteriormente esse espaço era alugado por Iara, uma massagista que ficou três 

meses no Caminho e depois decidiu se mudar para outro local67. A segunda suíte já sediou o 

Projeto “Laboratório Alquimia dos Pés Descalços” (que será descrito posteriormente). E por 

várias vezes abrigou algum morador de Serra ou recém-chegado que, sem moradia, passava 

algum tempo ocupando esse espaço.  

O terceiro quarto é onde Val e Suzana fazem seus atendimentos a gestantes. Lá 

também acontecem as reuniões do grupo de apometria68, um grupo fechado que utiliza o 

 
66 A Clínica dos afetos é um grupo de três terapeutas: Julia Neves musicoterapeuta, Aline que trabalha com 

energia biodinâmica e Marina que trabalha com arteterapia. Estas terapeutas fazem seus atendimentos nesta sala 

dentro do Caminho das Ervas pagando um aluguel mensal. 
67 Iara mencionou que se sentia um tanto incomodada pela grande circulação no espaço e também pela sujeira e 

desorganização que esse alto fluxo de pessoas gerava. 
68 A apometria é uma técnica espírita em que o terapeuta ajuda o paciente a projetar seu corpo em um mundo 

astral, onde médicos desencarnados realizam intervenções para a cura, conforme me explicou Dona Val. Para 

uma discussão sobre as transformações da apometria na confluência do espiritismo e das religiosidades nova era 

ver Silveira & Mendonça (2014). Silveira, E. J. S., & Mendonça, I. M. F. (2014). Novas Tecnologias 

Terapêutico-Religiosas: notas sobre a apometria como técnica e campo de expressões religiosas híbridas. Revista 

Caminhos-Revista de Ciências da Religião, 12(1), 22-38. 
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espaço e contribui mensalmente com uma quantia fixa para a casa. Na cozinha se encontram 

diversos utensílios de Val, que frequentemente reclama de ter trazido de sua casa e depois 

desaparecem, especialmente em eventos maiores. É frequente ter chá e café quando Val está 

na casa, algum pão ou bolacha na cozinha, normalmente trazidos para algum mutirão. 

Bananas, chás e tomates colhidos do quintal também ficam na cozinha para serem 

consumidos por quem a frequenta. 

Da cozinha se avista o quintal, que possui uma pequena parte coberta onde funciona 

uma lavanderia e, às vezes, coloca-se uma mesa com o lanche em determinados eventos e 

mutirões. O espaço conta com grandes árvores, bananeiras, pitangueira, limoeiro, coqueiros, 

cana-de-açúcar, Aroeiras e muitos canteiros com ervas medicinais e temperos, além de um 

viveiro de mudas e uma composteira em que se coloca o lixo orgânico produzido pela casa. 

 

Figura 28 - Quintal da Casa Caminho das Ervas com viveiro de mudas ao fundo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Ao longo do ano de 2018, em que acompanhei a dinâmica da casa, essa se reformulou 

várias vezes: eventos esporádicos, moradores ocasionais e tentativas de execução de novas 

atividades aconteciam com certa frequência, gerando certa instabilidade na rotina. Como a 

questão financeira é um problema constante, o espaço encontra-se sempre aberto a novas 
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propostas de arrecadação de fundos, o que muitas vezes acaba desestabilizando a rotina de 

contribuintes fixos. A abertura de Val, sempre muito acolhedora a todas as propostas que 

surgem, também contribui para a intensidade de novas iniciativas que acontecem no grupo, 

como foi muitas vezes mencionado nas reuniões de organização do Caminho. Existem, no 

entanto, algumas atividades que já estão “firmadas” (segundo o termo nativo). Descrevo-as a 

seguir. 

 

Figura 29 - Mutirão no Caminho das ervas 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 30- Mutirão no Caminho das Ervas, março de 2018. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os “mutirões” configuram uma atividade importante para o quintal da casa. 

Acontecem às segundas e quintas-feiras com a intenção de cuidar das ervas medicinais bem 

como do espaço de um modo geral, utilizando-se esses momentos para a transmissão do saber 

sobre as ervas. Nesses dois dias pela manhã a casa se encontra aberta para receber todos os 

que se interessam em aprender, bem como contribuir na manutenção do projeto. 

Às segundas-feiras os mutirões são voltados para a organização da casa, faxinas, 

demandas e reuniões do grupo organizador comandados por Dona Val que distribui funções 

para todos os presentes. Às quintas-feiras acontecem mutirões nos quintais, que também são 

coordenados por Val e objetivam a limpeza dos canteiros, plantar sementes, rastelar, mexer na 

composteira, construir alguma estrutura (secador de sementes, criatório de mudas etc), molhar 

as plantas e quaisquer outras providências necessárias em relação ao quintal e às ervas. 

Os mutirões são sempre abertos com uma roda no quintal, com todos de mãos dadas, 

em que Val, Aranda ou outra representante do Caminho “coloca os combinados”69 e faz uma 

ritualização com oração, canto ou fala. Ao final do mutirão acontece um lanche angariado por 

 
69Significa falar sobre as regras e os cuidados que são importantes dentro da casa, especialmente com as ervas do 

quintal. 
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meio da contribuição voluntária de cada participante, sendo precedido por uma oração de Val 

para agradecer o alimento e a presença de todos. 

Ao longo dos meses em que estive frequentando assiduamente os mutirões, percebi 

minha inabilidade para lidar com as plantas e acredito que não era só eu, já que Val sempre 

destacava sua impaciência com isso. Eu não conseguia aprender os nomes, identificar as 

folhas e memorizar seus usos. Val repetidas vezes me disse que não me diria de novo e 

resmungava, como costumava fazer não só comigo e não só por isso: “Oxe!!! Parece até 

abestada!! Não é possível!”. Assim, tanto eu quanto Val fomos encontrando, por meio dos 

mutirões, funções para mim que estavam mais afeitas ao interior da casa que ao quintal.  

Às segundas-feiras eu fazia a faxina e a harmonização da casa, como Val gostava de 

falar. Essa harmonização, bem específica, chegou a ser listada certa vez por Julia Neves para 

que conseguíssemos atender às expectativas de Val nesse sentido. Tratava-se de varrer, retirar 

o lixo, colocar sacos plásticos novos e papel higiênico nos banheiros, abrir a casa, portas e 

janelas, trocar as plantas do jarro grande e do vaso pequeno que ficava no altar, lavar qualquer 

louça que houvesse e guardá-la; retirar o lixo orgânico e colocar na composteira, lavar panos 

de prato ou de chão que fossem necessários, além de alguma tarefa pontual que não fora 

previamente listada, mas que sempre era destacada por Val em seus resmungos: “Poxa bicho, 

não é possível que a figura não vê?!” 

Com o tempo aprendi com Val e com outras pessoas que frequentavam a casa que sua 

insatisfação com meu trabalho, assim como com os de outras pessoas, era algo de seu 

processo pessoal de desenvolvimento e que se encontrava com o meu, em algum momento. 

Segundo meus interlocutores, era porque se tratava de algo que eu precisava lidar no meu 

processo de desenvolvimento pessoal. Assim foi sendo construída nossa relação, em que um 

pequeno conflito entre mim e ela não era visto como problema, mas uma oportunidade de 

desenvolvimento para ambas.  

Os conflitos na casa são frequentes. Pode-se dizer que a maioria deles se deve à grande 

circulação de pessoas e aos diferentes modos como essas pessoas lidam com a casa. É comum 

pessoas que vieram pela primeira ou segunda vez no mutirão arrancarem galhos ou mudas de 

ervas sem permissão, atitude que deixa Val aborrecida. As perguntas ao longo do mutirão, 

especialmente sobre quais são as plantas, ou para que elas servem, também são motivos de 

sua irritação, que frequentemente afirma que não falará mais sobre aquilo. A circulação de 

pessoas é grande e o controle sobre quem são e o que fazem ali é pequeno, gerando conflitos 

agravados pela “flexibilidade” da compreensão coletiva de cuidado do espaço comum entre os 

frequentadores da casa. Assim, a casa torna-se um espaço com pouco cuidado e muita 
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interferência, o que é constantemente motivo de discussões dentro do grupo organizador. No 

entanto, apesar dessas dificuldades, a característica acolhedora de Val é sempre destacada 

como ponto aglutinador.  

Os referentes do movimento nova era, já mencionados anteriormente, tais como a 

valorização do interesse e bem-estar individual, entram frequentemente em conflito com as 

regras do bem-estar comunitário. A felicidade individual parece estar orientando os 

frequentadores dos mutirões no Caminho das Ervas muito mais do que concepções partilhadas 

do cuidado. O grupo organizador, no entanto, parece destoar um pouco deste perfil: 

comprometido com o projeto coletivo, essas pessoas frequentemente colocam o grupo à frente 

de seus interesses, o que também resulta muitas vezes no afastamento de alguns, que acabam 

sentindo-se sobrecarregados70. 

A Roda de gestantes (ou apenas “Roda”) foi o primeiro evento de que participei no 

Caminho das Ervas. Realizada sempre na primeira sexta-feira do mês, essa atividade já 

aconteceu sob o comando de Val, com o apoio de Suzana, sua parteira aprendiz. 

Posteriormente se deu com o apoio de Carla Daher, médica do parto humanizado. Atualmente 

está à frente Ludmila, enfermeira obstetra e doula, que anteriormente era auxiliar de Carla na 

Casa Púrpura. 

A rotatividade do Caminho pode ser observada nessa circularidade de parceiras que 

por um certo tempo apoiam alguma atividade (geralmente em torno de três a quatro meses), 

mas que acabam sofrendo reformulações posteriormente. Por outro lado, como é comum ser 

dito entre as pessoas do grupo, “o fluxo é perfeito”: quando alguém sente necessidade de se 

afastar, existe outro que está no movimento de entrar. Assim, de modo dinâmico, a Roda de 

gestantes tem sido uma atividade constante no Caminho desde seu início. 

Na Roda reúnem-se as mulheres que estão em atendimento com Val, os pais, às vezes, 

uma ou outra gestante, que não necessariamente vai fazer o parto com Val, e ainda alguma 

outra mulher não gestante. A roda é iniciada com um momento ritual, assim como todas as 

atividades do Caminho, podendo ser um canto (que pode ser com referências de matriz 

africana, indígena, católica, cantigas populares ou outras músicas), uma dança (ciranda, 

carimbó, por exemplo) ou uma fala. É entendido pelos participantes que a forma se manifesta 

naturalmente conforme a energia que o grupo demanda. Normalmente, ao final da atividade, 

são comuns relatos sobre o que sentiram as participantes, sendo frequente alguém mencionar 

 
70Esse assunto será mais bem desenvolvido a seguir, por enquanto, sigo com a descrição das atividades rotineiras 

do Caminho. 
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que aquela música, dança ou fala era exatamente o que ele(a) precisava ouvir e agradece: 

“Gratidão!” 

Durante a atividade todos se apresentam e foi assim que ouvi Val dizer pela primeira 

vez: “Sou parteira, guardiã dos saberes ancestrais!” E a roda segue mais como um ritual de 

troca de energia numa perspectiva nova era (com boas intenções, afeto, esperança) do que 

propriamente com informações sobre o parto em si, as quais são mais comuns nas consultas 

individuais. Antes do final da atividade, as grávidas são colocadas no meio da roda, pinta-se 

suas barrigas com tintas coloridas, faz-se massagens com várias mãos e outras manifestações 

de afeto e cuidado dos mais diversos surgem espontaneamente de um ou outro participante. 

Às quartas-feiras pela manhã um dos quartos da casa fica reservado para o 

atendimento oferecido por Val, que acontece com certa irregularidade, já que existem 

períodos com muitas grávidas e outros com poucas ou nenhuma. Além de ser frequente 

também a visita aos domicílios das gestantes. 

Outra atividade, o Cine da Val, acontece sempre na última sexta-feira do mês, quando 

são exibidos filmes com temáticas que variam entre partería e saberes tradicionais, como, por 

exemplo, filmes de parteiras tradicionais de uma ou outra região. O filme “Umbigo”, que 

conta a história de Dona Val, e filmes sobre a destruição das terras indígenas de Olivença, 

município baiano, com a participação de Nádia Tupinambá, já foram exibidos. Após a 

exibição acontecem debates ou falas sobre seus conteúdos. Em seguida, uma confraternização 

com um lanche colaborativo, que vai sendo montado ao longo do encontro, conforme vão 

chegando as contribuições dos participantes. Lanches como banana da terra cozida, inhame 

cozido, beiju de tapioca, pães e patês, sucos e chás são os mais frequentes. Porém, quando não 

existem contribuições ou essas são poucas frente ao tamanho do grupo, o que é bastante 

comum, Val costuma fazer pipoca enquanto reclama baixinho para uma ou outra componente 

do grupo organizador do Caminho que “ninguém trouxe nada”. O encontro é encerrado com 

um momento ritual com cantos, danças, orações e falas de diversas referências religiosas, 

finalizando com a palavra “gratidão!” 

A primeira reunião de organização do Caminho das Ervas de que participei foi a 

convite de Aranda, sua filha, feito na porta da escola onde estudavam nossos filhos. Eu já 

frequentava os mutirões há aproximadamente dois meses e auxiliava Val em outros pedidos 

que ela me fazia. Chegando lá, cumprimentei Val, que me agradeceu pela toalha do altar que 

eu havia levado no dia anterior para lavar e passar a seu pedido. Ela me perguntou se eu 

estava lá para ajudar e eu lhe disse que Aranda havia me falado da reunião e que eu gostaria 

de participar.  
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Com o passar do tempo fui compreendendo a dinâmica do grupo de organização do 

Caminho, que se reúne para gerir o projeto, discutir as questões que aparecem e pensar novas 

propostas, mesmo que as organizadoras não sejam frequentes nos mutirões. Trata-se de um 

grupo com alguma rotatividade71, com representantes que fazem parte desde o início, como 

Val, Aranda, Suzana, e outros que foram se envolvendo ao longo do tempo. Alguns como eu, 

Julia Gouveia e Aline participamos por certo tempo e depois nos afastamos; outras como Julia 

Neves ainda participam da gestão. Existem também aqueles que acabaram de chegar à Serra 

Grande e se encontram muito comprometidos e ativos, como atualmente é o caso de Maria 

Fernanda e Denise. E ainda aquelas pessoas que possuem vínculos desde o início, mas que 

não estão presencialmente nos encontros, como Lika e Renato. Estes, que não conheço 

pessoalmente, são sempre lembrados quando se fala dos organizadores do projeto devido à 

sua participação na formulação inicial. 

Kamala, apesar de não fazer parte do grupo gestor, esteve presente em muitas reuniões 

como facilitadora72 com o método Dragon dreaming. Como já foi dito anteriormente, ela é 

bastante reconhecida por este trabalho e o ofereceu voluntariamente ao projeto durante algum 

tempo. Entretanto, depois de um ano resolveu se afastar e agora é Maria Fernanda que conduz 

as reuniões, já com uma abordagem mais administrativa do diálogo. 

Durante o tempo que estive presente nas reuniões, estas eram facilitadas por Kamala e 

sempre havia dinâmicas espaciais, como caminhar pela sala, ouvir os sons ao seu redor e 

depois um momento de expressão criativa em que se propunha colocar intenções, sensações, 

isso antes de chegarmos às questões práticas a serem resolvidas. Íamos construindo com 

papéis, cartazes e pincéis, canetas e tintas, que havia sempre no centro da roda, definições 

sobre o projeto, sobre quem éramos dentro dele, sobre as suas necessidades e as suas 

possibilidades. 

Nessa primeira reunião de que participei (setembro de 2017) Val afirmou diversas 

vezes que precisávamos fazer a estrutura de captação de água da chuva para o verão. Eu me 

prontifiquei a procurar alguém que soubesse como fazer e que me ajudasse a listar os 

materiais. Com isso, eu iria buscar o apoio para conseguir os materiais necessários para 

elaboração da estrutura, que seria feita em mutirão. Essa estrutura não foi criada até hoje, 

mesmo com a doação de todos os materiais necessários pela Casa de Materiais da Terra. Val 

 
71 Entre o período que estive em campo e o período de escrita da tese, este formato mudou diversas vezes, de 

modo que a composição corresponde ao período em que estive em campo. 
72 Essa é uma função bastante comum na vila, em que é frequente alguém com este “título” para direcionar as 

atividades. Pelo que pude observar o uso da expressão facilitador, ao invés de palavras mais usuais nesse caso 

como coordenador ou gestor, é que a facilitação permite maior espontaneidade no decorrer das reuniões. 
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não concordou com a proposta da pessoa que me auxiliou. No dia da visita técnica, ela não 

estava presente e só depois me disse que não queria colocar uma caixa d´água no quintal, mas 

sim que fosse construída uma caixa d’água alta “para que não ficasse tão feio”. Com o tempo, 

os materiais acabaram se perdendo pela casa. Situações como essas são frequentes. Observa-

se que, mesmo que Val necessite de auxílio, ela tem, de forma muito clara, a maneira que 

deseja realizar e muitas coisas deixam de acontecer por não estarem ao seu contento, mesmo 

que já tenha acontecido certo esforço da parte de outros participantes. 

Ao longo das reuniões, eram comuns momentos de desabafo ou brincadeiras refletindo 

um clima de afeto e intimidade entre as participantes. Kamala tinha a função de dar foco à 

reunião, mantendo os assuntos no âmbito dos interesses do Caminho. Mas essa tarefa era 

muito difícil, já que o Caminho se mistura com a vida das pessoas, especialmente das 

organizadoras, que acabam se dedicando muito ao projeto. Por se tratar de um espaço aberto, 

informal e de afeto, os filhos, os companheiros, os amigos e questões emocionais dos 

membros circulam pela casa com intensidade. Todas as participantes estão sempre abertas a 

“acolher” desabafos e ajudar, com afetos e conselhos, além de cuidados terapêuticos e 

medicinais. 

Outra questão frequente nas reuniões era sobre a participação da comunidade nativa no 

Caminho. Com dois anos de projeto, os frequentadores da casa eram, na grande maioria, os 

chegantes. Alguns forasteiros visitavam-na em momentos pontuais, especialmente em 

eventos. Alguns nativos também visitavam o projeto, por vezes em razão de um convite 

presencial de Val ou Aranda, mas que implicava em ir buscar e levar a pessoa em casa. 

Aranda sempre falava: “Esse povo, tem que ir lá na casa buscar e não pode aceitar desculpa 

não, tem que insistir”.73 

Com a chegada de Julia Neves no grupo organizador em março de 2018 as atividades 

passaram a contar mais intensamente com a visita de nativos. Esse foi o caso de Dona Créo, 

vizinha de Julia e moradora de mais de 70 anos na região. Após a chegada de Julia no grupo, 

ela esteve várias vezes em atividades do Caminho. A sua chegada e a de Aline também trouxe 

certa rotina às reuniões de organização, que passaram a acontecer quinzenalmente. Embora 

Kamala não exercesse mais a tarefa de facilitadora, houve uma objetivação das questões a 

serem tratadas, bem como algumas ponderações a respeito dos limites de uso e circulação na 

casa, como acordos de cuidado e de cooperação. Anteriormente não havia limites claros, o 

 
73 Certa vez fui à casa de seu Zé de Bidiu, rezador da região (que será apresentado a seguir), a pedido de Aranda 

para buscá-lo para uma atividade. Mas ele não aceitou meu convite e minha carona, e Aranda me disse mais 

tarde que ele realmente não iria com qualquer pessoa e afirmava: “Tinha que ter ido eu ou ‘Mãinha’”. 
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que muitas vezes gerava frustrações entre o grupo organizador. A partir daí fixaram-se limites 

de uso e ocupação do espaço, responsabilidades de cada uma, bem como um grupo definido 

para essa organização. Além disso, o espaço não seria mais tão aberto à chegada de novos 

participantes que não estivessem realmente comprometidos. 

A falta de frequência dos participantes dos mutirões também era uma questão 

recorrente nas reuniões. Nos períodos de férias é comum o “esvaziamento”74 do grupo, o que 

deixa o quintal e a casa abandonados, perdendo-se muito do trabalho já realizado. Outra 

dificuldade é a busca pela ocupação de um dos quartos da casa nesse período, visto como uma 

oportunidade para arrecadação de recursos para o projeto. Por outro lado, cria-se certo 

desconforto para os que organizam a casa, por não se sentirem à vontade para fazer as tarefas 

cotidianas na presença de estranhos, além da falta de cuidados coletivos com a casa75 dos que 

ocupam o quarto por um tempo. 

Essas dificuldades acabam por fazer com que várias vezes Val pensasse em desistir do 

Caminho, assunto frequentemente discutido nas reuniões. Muito cansada, Val se sente 

continuamente desapontada com a atuação dos demais participantes. Mesmo sendo grata à 

dedicação do grupo, este não dá conta de cuidar de tudo para que ela possa permanecer apenas 

no quintal. Além disso, com a falta de verba para custear o projeto, acaba-se criando muitas 

atividades extras para arrecadar recursos. Em muitas dessas atividades Val é a figura central, 

o que acaba por sobrecarregá-la, deixando-a distante do quintal, que é onde ela afirma querer 

estar. 

Por dois momentos presenciei reuniões cuja pauta era o fim do Caminho. Porém, de 

igual maneira, nessas reuniões havia novas pessoas que destacavam a importância desse 

projeto e que se comprometiam a se envolver com o projeto e ajudar Val. Assim o Caminho 

era reanimado e, a partir de novas proposições, a casa ia tomando novas formas, recebendo 

novas atividades e continuando nessa transformação. Como Aranda dizia, estava-se sempre 

“no fluxo”: se quando alguém desistia aparecia outra pessoa disposta a “ancorar76”, era 

porque era para ser assim. O “universo inteligente” contribuía para que tudo acontecesse 

como tinha que ser. 

A ideia de processo e transformação foi se tornando cada vez mais perceptível para 

mim no período em que participava do grupo.  O objetivo mobilizador desses interlocutores 

 
74 Essa expressão refere-se à processos, grupos, trabalhos que tiveram força durante um tempo e depois 

reduziram-se, perderam força. 
75 As baratas são um exemplo disso, já que em todas as férias estas constroem ninhos nos armários da cozinha 

por falta de limpeza e depois existe a necessidade de exterminá-las todos os anos. 
76 Essa expressão é muito utilizada na Vila de um modo geral e refere-se ao ato de tomar a frente de algum 

projeto, trabalho ou objetivo. 
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não era a “formatação” de rotinas em todas as atividades (talvez em algumas apenas). A 

estabilidade não parece tão importante quanto o “fluxo”, no sentido das transformações que 

contribuem para o desenvolvimento, o apuramento daquele projeto e das pessoas que o 

vivenciam. 

Em abril de 2020, quando escrevia as últimas linhas deste trabalho, recebi a notícia de 

que a Casa em que acontecia o Projeto Caminho das Ervas seria fechada. Conforme 

informava a equipe gestora, devido à Pandemia do Covid-19 e à impossibilidade de mutirões 

e eventos, tornou-se insustentável manter a Casa, tanto financeira quanto estruturalmente 

como explica a mensagem divulgada nos diversos grupos de WhatsApp: 

 

Amad🌿s Caminhantes! 

 

Viemos hoje agradecer a tod🌿s que contribuíram com a Casa Caminho das 

Ervas na Vila de Serra Grande, estamos em um momento de transição, onde 

o Caminho ganha asas para poder seguir em novos caminhos, estamos muito 

felizes com as sementes que foram plantadas nessa casa.  

 

Agradecemos a tod🌿s que de perto ou de longe nos ajudaram a manter esse 

espaço, a tod🌿s os terapeutas que somaram forças acreditando no Amor e 

na cura da Mãe Terra, aos amad🌿s voluntári🌿s que doaram seu tempo e 

sua força para manifestar as ações da casa, aos colaboradores com 

abundância material e a tod🌿s seres de luz que nos acompanham nessa 

jornada. 

 

A mensagem que deixo a tod🌿s é que comecem a fazer esse exercício nos 

nossos próprios quintais, honrando esse conhecimento e sabedoria em suas 

casas. 

 

Nessa transição, finalmente o Caminho das Ervas se aproxima do seu novo 

caminho, sigo para uma etapa muito esperada e especial da minha vida, de 

poder enfim estar na Terra, onde poderei organizar melhor essa farmácia 

viva que é o Caminho das Ervas e o meu lindo refúgio. 

 

Esse momento de transição planetária é necessário para que as mudanças 

realmente aconteçam, é preciso aprender a fluir com a natureza: Confiar, 

Entregar, Aceitar e Agradecer! 

 

Sigam caminhando conosco e teremos novidades, aguardem! 

Muitas bênçãos de Amor para vcs! 🙌🏼✨💓 

 

Val 

 

O fechamento da Casa, mas não o fim do Projeto, aponta, a meu ver, para o modo de 

fazer do Caminho: tudo está sempre em processo, seguindo o fluxo da vida. 
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4.3 Fluxos do Caminho 

 

Passei um ano e três meses – entre setembro de 2017 e dezembro de 2018 – envolvida 

com o Projeto Caminho das Ervas. Nesse período houve um primeiro momento em que tive 

uma participação mais efetiva nos mutirões e apoio às demandas de Val (setembro de 2017 a 

junho de 2018), e um segundo momento enquanto participante do grupo organizador, me 

envolvendo com projetos internos do Caminho (julho de 2018 a dezembro de 2018). Esses 

projetos, compreendidos como “processos” para meus interlocutores, emergiram em situações 

diversas, envolvendo pessoas e intenções variadas, transformando o projeto e seus 

participantes.  

Utilizo a ideia de “fluxos”, categoria nativa, que considera certas forças que 

atravessam o grupo em um continuum e reverberam em transformações para o grupo e para os 

indivíduos que o compõem naquele momento. Descreverei a seguir os processos dos quais 

participei ao longo desse período de envolvimento. Inicio, contudo, um pouco antes, 

descrevendo a Cartilha e o vídeo, atividades que, ainda que tenham acontecido antes da minha 

chegada, são fundamentais para compreender a história do Projeto, pois marcam seu começo e 

são as conquistas mais concretas do grupo. Foram eles que deram visibilidade ao Caminho. 

Eu, inclusive, tomei conhecimento do grupo e me aproximei do Caminho a partir deles, que 

me foram mostrados por amigos que viviam na Vila. 

 

4.3.1 A cartilha e o vídeo 

 

A cartilha “Amigos das plantas medicinais” surgiu a partir do curso de ginecologia 

natural ministrado por Dona Val (já mencionado anteriormente), em 2016, dando origem ao 

Caminho das Ervas. Daniela Faria, Suzana Rito e Débora Nunes escreveram um projeto para 

um edital da Tabôa, agência de fomento da Vila, que será apresentada posteriormente, e 

conseguiram recursos para sua realização. Conforme descrevem na cartilha: 

 

Honrando nossa cultura popular e a biodiversidade da região da Costa do 

Cacau no litoral baiano, o Projeto Amigo das Plantas Medicinais, apoiado 

pela Taboa- fortalecimento comunitário, tem o propósito de valorizar e 

resgatar os conhecimentos das ervas medicinais da região, visando fortalecer 

a rede de pessoas que têm estes saberes, e fazendo uma ponte entre o 

conhecimento tradicional e o científico. 

Foram meses de buscas e encontros para a construção do mapeamento dos 

erveiros e erveiras da região entre Ilhéus e Itacaré, enfocando no entorno de 
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nossa Vila de Serra Grande. Compartilhamos juntos a estes “sábios da terra”, 

experiências e conhecemos suas histórias. 

A saúde natural vem sendo reconhecida e validada cientificamente cada vez 

mais. A importância das plantas medicinais é reconhecida pelo governo 

através do decreto no. 5813, 22/06/2006, que aprovou o Programa Nacional 

de plantas medicinais e fitoterápicas (PNPMF) e a inserção no sistema de 

saúde público através da portaria GM no. 971, de 03/05/2006 que aprovou as 

práticas integrativas e complementares no SUS. 

O plantio e uso de plantas medicinais é uma forma da população se 

empoderar de sua própria saúde. É uma farmácia acessível a todos, que já faz 

parte da cultura e biodiversidade locais, porém precisa ser reativada, 

validada, valorizada e estimulada. 

Assim, com grande alegria e realização, compartilhamos com vocês um 

caminho que apenas se inicia através desta cartilha. Aqui apresentamos os 

saberes dos erveiros e erveiras da região e suas ervas mais comentadas que 

tratam da saúde preventiva e curativa. 

(Cartilha Amigos das Plantas medicinais, 2017) 

 
 

Figura 31 - Cartilha Amigos das Plantas Medicinais 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Para a produção da cartilha, foi elaborado um levantamento dos erveiros da região da 

APA Serra Grande-Itacaré, tendo cada entrevistado apresentado as ervas e seus usos mais 

comuns. Doze erveiros são apresentados: Dona Delza, Dona Nice, Seu Rosalvo, Dona Izabel, 

Dona Ivanilda, Seu Taboquinhas, Dona Otília, Dona Miuda, Dona Val, Seu Zé de Bidiu, 

Dona Elza e seu Zé. Eles contribuíram para a sua elaboração, que foi distribuída para a 

comunidade da Apa Serra Grande-Itacaré. Além dos erveiros, foram apresentadas 14 ervas 
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medicinais: folha da Graviola, Poejo, Hortelã, Tioio-cravo, Mastruz, Babosa, Erva-doce, 

Folha da costa, Capim santo, Amescla, Manjericão, Trançagem, Jenipapo e Boldo; além de 

seus nomes científicos, suas indicações e ainda explicações das técnicas para seu processo: 

chá do tipo infusão, chá do tipo decocção, sumo extraído das folhas, banho e lambedor. 

Segundo Val, sua participação se deu principalmente ajudando as meninas a adaptar as 

receitas levantadas. Em suas palavras: “Esse povo acha que pode usar tudo para todo mundo, 

só que não é assim não, tem que saber a toxidade da planta, né?”. Assim, a partir do 

levantamento dos erveiros, ervas e técnicas, elaborou-se a cartilha que foi distribuída pela 

Vila de Serra Grande e é comumente encontrada em uma das paredes das casas, 

especialmente de forasteiros e chegantes. 

O vídeo “Ervas que Curam”, de 2017, também foi uma iniciativa financiada pela 

Tabôa. Esse trabalho é parte de uma série com 10 episódios desenvolvida pelo Coletivo de 

Comunicação Catarse, do qual faz parte André, um cineasta de Serra Grande, contando com o 

apoio de Aranda como articuladora social, como ela mesma se definiu dentro desse contexto. 

Os episódios narram os saberes locais da Vila de Serra Grande sobre ervas medicinais, pesca 

artesanal, músicas e até a feitura do acarajé, buscando valorizar os modos de fazer locais, 

assim como seus feitores. 

 No episódio “Ervas que Curam”, Dona Val, Dona Miúda e Dona Isabel apresentam-se 

como erveiras, detentoras do saber tradicional das ervas da região de Serra de Grande. Apesar 

do vídeo não se aprofundar nas suas origens, as diferenças entre seus discursos, modos de 

linguagem, vocabulário e experiências pessoais possibilitam-nos compreender não só a 

diversidade do “tradicional”, mas a articulação criativa com referências de estilos de vida 

alternativos, especialmente nas falas de Val, ao afirmar que “se encantou pelas ervas quando 

decidiu mudar sua alimentação”, por exemplo.  

Diferente foi a trajetória de Dona Miúda, que afirma ter crescido no meio das ervas, 

quando sua avó já cuidava dos males de seus conterrâneos através das ervas cultivadas em seu 

quintal. Apesar de Val ser apresentada como erveira, assim como as outras duas personagens 

(Dona miúda e Dona Izabel), ao longo do vídeo ela assume uma postura de mediadora, de 

início relatando sua experiência e depois estimulando o diálogo com as outras duas. Val 

apresenta algumas percepções comuns em discursos nova era no diálogo com as outras 

participantes do vídeo, por exemplo, a importância da preservação das ervas e a 

conscientização de jovens para a valorização dos saberes ancestrais. 

A intenção de Val, assim como do grupo envolvido com as iniciativas do projeto, e em 

especial nessas duas iniciativas – a cartilha e o vídeo – é indicativa de seu esforço de fomentar 
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as redes de cuidado em Serra Grande. Val e o Caminho das Ervas esforçam-se pela promoção 

da integração e da inclusão da população nativa e seus saberes dentro do Projeto. Parece-me, 

assim, adequado considerar o Caminho como uma “ponte”, sempre buscando conectar os 

saberes “tradicionais” e os seus praticantes aos saberes alternativos e à nova comunidade de 

forasteiros. Pode-se afirmar que entre os terapeutas populares, Val e o Caminho das Ervas já 

conquistaram respeito e que, em alguns momentos, existe certa interação. Mas, para a 

comunidade nativa em geral, o Caminho das Ervas ainda representa um lugar distante e de 

diferença.  

 

4.3.2 Laboratório Alquimia dos Pés Descalços 

 

Durante as reuniões de organização do Caminho das Ervas, Val sempre destacava seu 

desejo por produzir produtos a partir das plantas. Eram colhidas muitas ervas nos mutirões, 

que acabavam secando e se perdendo por não serem processadas. Com a chegada de Indiana, 

o Projeto do Laboratório Alquimia dos Pés Descalços tomou forma. Indiana é uma mulher de 

cerca de 40 anos que vive no Chile e veio à Serra Grande há aproximadamente três anos 

(2016) para parir sua filha com Val. Depois de ganhar sua filha Munara, Indiana retornou ao 

Chile, onde vivia, e, após um ano, voltou à Vila novamente na intenção de, durante três 

meses, contribuir com Val no Projeto Caminho das Ervas pensando novas possibilidades. 

Numa reunião com a participação de Indiana, Val afirmou novamente o seu desejo de 

produzir produtos a partir das ervas que eram desperdiçadas. E ainda ressaltou que tais 

produções poderiam gerar renda para o Caminho, já que essa era sempre uma grande questão 

para o grupo. Neste dia Indiana propôs que criássemos um grupo paralelo ao de organização 

do Caminho para pensarmos como seria possível viabilizar o seu desejo de produzir produtos 

a partir das ervas cultivadas no quintal. Eu, Julia Neves, Julia Rossati, Val, Indiana, Marina e 

Suzana comprometemo-nos a montar o grupo e nos reunimos (nem todas presencialmente) 

durante 13 encontros regulares, às quartas-feiras pela manhã. 

Ao longo das reuniões, Indiana propunha dinâmicas que misturavam técnicas de 

desenho, escrita, revelações subjetivas de cada uma, sempre iniciada com cantos em roda e os 

pés no chão do quintal. Conforme ela dizia, precisávamos estar com os pés no chão para sentir 

aquela terra. Aos poucos, fomos nos reconhecendo como um grupo de mulheres em busca de 

desvendar os segredos das ervas.  

Tínhamos um livro no qual eram registrados todos os processos pelos quais 

passávamos. No primeiro dia de reunião (08\08\2018), numa dinâmica em que cada uma 
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escrevia uma frase que “sentia”77, deixando à mostra apenas a última palavra para que a outra 

continuasse, chegamos ao que consideramos a “essência” do grupo. 

 

Sou a arte da Criação.  

Participo. Brinco. Simplifico.  

Ordeno e ilumino cordialmente.  

Aceito e agradeço as energias envolvidas no processo, para que floresça da 

terra a abundância.  

Para um mundo novo de luz, amor e bons encontros com esse grupo que vai 

firmar novos propósitos. 

Amor e fé. 

(Livro de registro Alquimia dos Pés descalços, 2018) 

 

Indiana foi a primeira a escrever e explicou que começou com a frase “Sou a arte da 

Criação”, por aquele se tratar do dia fora do tempo no calendário Maia78 que antecede o 

primeiro dia do ano e que era um dia muito “auspicioso” para começarmos o grupo. Após 

alguns encontros, Julia Neves trouxe uma canção, que conforme nos relatou, chegou a ela de 

modo natural e quis compartilhar com o grupo: 

 

Sigo meu caminho 

Boto o pé na Terra 

Falo com a mãe Terra 

Sou feita dela 

De pés descalços 

Livre pra sentir 

Livre pra sonhar 

Juntas somos cura 

De pés descalços sou 

Da semente consciente 

Nasce o canto dessa gente. 

(Livro de registro, Alquimia dos Pés descalços, 2018) 

 

Chegamos ao nome Laboratório Alquimia dos Pés Descalços, o qual passou a ser o 

nome do projeto já na terceira reunião (agosto de 2018), e foi nesse mesmo dia que definimos 

a descrição do projeto como: 

 

 
77 O verbo “sentir” em Serra Grande e especialmente no Caminho das Ervas é frequentemente substituído pelos 

verbos pensar, querer, desejar, em certa medida apontando para uma lógica que muito mais da sensibilidade do 

que da racionalidade. 
78 O calendário Maia é um sistema de calendários e almanaques distintos, usados pela civilização Maia da 

Mesoamérica pré-colombiana, e por algumas comunidades maias modernas dos planaltos da Guatemala. 

Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_maia>. Acesso em: 06/05/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_maia
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O Laboratório Alquimia dos Pés Descalços é um Projeto de pesquisa e 

desenvolvimento dos poderes das plantas no cuidado do corpo e do espírito 

das mais diversas formas. 

Somos um grupo de sete mulheres envolvidas com o autoconhecimento e 

comprometimento de transformação do mundo através do respeito e cuidado 

afetuoso conosco e com o mundo. Nos propomos a estudar e desenvolver 

medicinas e trabalhos diversos que promovam a melhoria do bem estar 

através dos saberes ancestrais das ervas e das técnicas tradicionais de 

cuidado. 

(Livro de registros, Alquimia dos Pés descalços, 2018) 

 

 

 

Após a definição (essência) e registros artísticos (música, desenho, marca) 

construímos nossos objetivos para as atividades que seriam criadas: elaboração de tinturas e 

chás; desenvolvimento de florais, tinturas, garrafadas, xaropes, extratos; oferecer 

atendimentos para tratamento através de nossos produtos e serviços; produção de ervas secas; 

elaboração de um tarô das ervas; promoção de encontros e cursos que tratem das ervas e os 

saberes tradicionais do cuidado; elaboração de calendário das ervas. 

Já estávamos no sexto encontro e Val ansiava nas reuniões anteriores pela 

materialidade da produção. Como ela dizia nas mensagens que mandou neste dia, no 

WhatsApp: “Eu não poderei ir porque tenho que atender a um outro chamado, mas vocês têm 

que pôr a mão na massa e parar com esse blá, blá, blá”. Assim, nessa reunião em que Val não 

compareceu, conversávamos sobre sua ansiedade em relação ao processo, já que as outras 

participantes concordavam que a sua elaboração teórica era essencial para esclarecer o que 

queríamos e o que nos nortearia. Foi quando Indiana ressaltou que se para nós os registros no 

livro e elaborações estética e teórica traziam mais importância para o projeto, para Val aquilo 

não significava nada. E afirmava: “Val é da ação, ela quer pôr a mão na terra, mexer com as 

plantas e realizar, esse livro aqui pra ela não significa nada”. 

Lembro-me de ter me sentido bastante frustrada com tal compreensão, já que o 

investimento de tempo e trabalho na elaboração daquele livro para mim havia sido grande. E a 

partir desse encontro, com a clareza e assertividade de Indiana, as coisas começaram a mudar 

no grupo. Nesse mesmo encontro recebemos Cristine, produtora de cosméticos naturais da 

linha Dandara, que nos procurou para ajudá-la na realização do “Encontro sobre Plantas 

Medicinais e Qualidade de Vida na Bahia”, acrescentando que a Universidade de Viçosa 

buscava um local para a sua realização. Assim, os próximos encontros do Laboratório 
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Alquimia dos Pés Descalços se dividiram entre duas horas para desenvolvermos a atividade 

do grupo e uma hora para resolvermos questões específicas do Encontro79. 

Com o objetivo de pesquisar as plantas, seus usos e indicações, montamos uma lista de 

28 nomes de plantas, já que éramos um grupo de mulheres em busca de cura (especialmente) 

feminina por meio das plantas, associando-as aos 28 dias da lua e do ciclo feminino80. A ideia 

era selecionar 28 plantas nativas ou muito comuns na região para pesquisarmos suas 

propriedades físicas, emocionais e espirituais, seus usos e suas histórias. E, a partir delas, 

desenvolvermos produtos como chás, tinturas e óleos, além de um tarô das ervas medicinais. 

Assim escolhemos: Açafrão; Assapeixe; Aroeira; Alecrim do campo; Amora; Amescla; 

Alfazema; Babosa; Boldo; Capim santo; Capeba; Canela de velho; Confrei; Copaíba; Cravo 

da índia; Cravo da vitória; Embaúba; Folha da costa; Graviola; Genipapo; João brandinho; 

Picão; Passiflora; Pitanga; Perfume de mulata; Sucupira; Tioiô/ quioiô; Urucum. 

Dessas plantas, cada participante do grupo deveria escolher algumas e desenvolver sua 

pesquisa, para que depois pudéssemos criar os produtos desejados. Mas a pesquisa acabou 

não acontecendo. Como Val estava angustiada com as ervas colhidas que estavam se 

perdendo, começamos um movimento de esvaziar uma das suítes da casa, em que havia 

morado uma pessoa por alguns meses. E como suas coisas e sua energia ainda estavam lá, 

decidimos limpar todo o quarto, pintá-lo e pensarmos em um projeto para criarmos ali nosso 

laboratório. 

Porém a dinâmica do grupo foi se tornando desorganizada, com interesses e questões 

pessoais distintos que interferiam no trabalho. Houve então, uma última reunião antes do 

evento da Universidade de Viçosa que, como chamou a atenção Indiana, era a décima terceira 

reunião do grupo e, para o calendário Maia esse número representava o fechamento de um 

ciclo. Nesse dia, muitas apontavam a incerteza do ano seguinte, se estariam vivendo na Vila 

ou não, e até mesmo Val não sabia se continuaria com o Projeto Caminho das Ervas, e 

continuando, se seria nesse formato ou nessa casa. 

Assim, Indiana destacou a importância do fechamento daquele ciclo de compreensão e 

elaboração da ideia e dos desejos de Val, bem como seu registro no livro e do projeto que 

escrevemos. Mas chamou a atenção que, naquele momento, encerrava-se esse ciclo para 

entrar em um novo: o ciclo da ação. Como ressaltado por Indiana, Val era da ação e 

 
79 O Encontro sobre Plantas Medicinais e Qualidade de Vida na Bahia será descrito a seguir. 
80 A lunação, nome dado ao período de menstruação, bem como todas as fases do ciclo menstrual feminino são 

muito valorizadas e respeitadas dentre todas as mulheres que frequentam o grupo Caminho das Ervas, e também 

entre os chegantes de um modo geral. Inclusive a justificativa de não ir a algum compromisso ou não dar conta 

de algum trabalho devido ao período lunar é completamente aceita, respeitada e frequente. 
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necessitava realizar. Sendo assim, era um novo ciclo que se iniciaria com um grupo voltado 

para colocar as mãos nas ervas, processá-las e produzir os produtos. 

Indiana destacou que cada uma de nós deveria “sentir” com o que nos identificávamos, 

afirmando que sua missão estava cumprida no grupo e que dali em diante se formaria um 

novo grupo. Nossa última missão seria o Encontro sobre Plantas Medicinais e Vida Saudável 

na Bahia. Nessa última reunião fizemos novamente a dinâmica de escrever uma frase partindo 

da última palavra da outra, como fechamento do ciclo e manifestação daquela energia. 

 

Priprioca, lua cheia, manjericão, Tulasi. 

Tulasi: bênçãos divinas que nos guarda. Guardiã da força do amor em 

qualquer espaço-tempo. 

Tempo cronológico, psicológico, quântico, tempo fora do tempo. 

Presente, passado e futuro são iguais.  

Iguais, irmãos, irmãs da Terra no processo de Transmutação. 

Transmutação de padrões limitantes e regeneração do solo pélvico.  

Pélvico, força que traz a vida. Vida, vida, vida! 

Vida intensa, pura entrega. Não entender tudo, só sentir e ir. 

Ir, seguir, fluir, semear a cura, o amor. 

O amor próprio, que sustenta esse encontro e o amor incondicional de Gaia 

por nós.  

Nós agradecemos a força ancestral dessa terra que nos permite vivenciar a 

alquimia da nossa alma. 

(Reunião laboratório, 2018) 

 

Depois deste dia nos encontramos para finalizar a organização do evento que será 

descrito a seguir, e depois nos afastamos para que pudéssemos cada uma “sentir” o Projeto 

Alquimia dos Pés Descalços. 
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4.3.3 O Encontro de Plantas Medicinais e qualidade de vida na Bahia 

 

Figura 32 - Panfleto de Divulgação 

 

Fonte: Panfleto de divulgação – Acervo pessoal 

 

O 9º Encontro de Plantas Medicinais e Qualidade de vida na Bahia aconteceu nos dias 

24 e 25 de novembro de 2018, no Caminho das Ervas. Cristine, dona da marca de cosméticos 

naturais Dandara, entrou em contato com o Laboratório Alquimia dos Pés Descalços 

buscando apoio para a realização do evento. Segundo ela, esse evento acontece todos os anos, 

fomentado pelo curso de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. Como Cristine estava 

interessada no evento e tinha contato direto com os organizadores, ela pensou que poderíamos 

nos juntar e enviar uma proposta para a Universidade de Viçosa. 

O grupo do Laboratório Alquimia dos Pés Descalços animou-se com a ideia, 

decidindo receber o evento no Caminho das Ervas e ajudar na sua realização. Assim, nos 

reunimos durante seis encontros entre setembro e outubro de 2018 formulando a 

programação, os valores a serem cobrados, os contatos com fornecedores de alimentação, a 

elaboração e execução de divulgação e a inscrição. 
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Essas reuniões eram objetivas e práticas, decidindo tarefas e definindo novos passos, 

pragmatismo pouco comum nas reuniões dos outros grupos do Caminho das Ervas. Rituais de 

canto, oração, abertura e fechamento e até mesmo a flexibilidade para se abrir sobre questões 

pessoais não eram bem aceitos por Cristine. Sua objetividade e rigidez destoavam do resto do 

grupo e gerava bastante incômodo entre as participantes. Entretanto, essas características 

viabilizaram a realização do evento que aconteceu com um público bem maior do que o 

esperado, e que se colocou como um evento muito bem sucedido dentro das atividades do 

Caminho das Ervas.  

A expectativa de público era de 30 pessoas, mas tivemos mais de 50 pagantes, o que 

possibilitou inclusive um pequeno retorno financeiro a todas as organizadoras do evento 

inesperadamente. A Universidade de Viçosa trouxe todo o material impresso (certificado, 

cartilha de programação, cartilha sobre homeopatia rural, cartilha sobre fitoterapia e cartilha 

sobre horta orgânica). 

 A programação do evento contou com a palestra sobre homeopatia rural da Professora 

Esther Mariana Flaeschen, da Universidade de Viçosa, uma palestra sobre Plantas 

Alimentícias Não Convencionais (PANCs), do professor Geraldo Aquino da Universidade 

Federal do Sul da Bahia, uma roda com as erveiras Dona Val e Dona Miúda, e uma visita ao 

quintal de ervas medicinais do Caminho das Ervas com Val. Além disso, aconteceu uma 

benzeção de abertura feita por Val, junto a uma ciranda comandada por Julia Neves e uma 

fogueira com cânticos de fechamento conduzidos por Suzana. 

 

4.3.4 Projeto Edital Ibero 

 

Em uma das reuniões de organização da casa, definimos grupos específicos para 

lidarmos com as demandas do Projeto Casa Caminho das Ervas. Eram eles: captação de 

recursos e cultura; terra e plantio; terapias; administrativo e laboratório. Assim, acabei me 

comprometendo, além do Laboratório (conforme relatado acima), também com o grupo de 

Cultura e Captação de Recursos, juntamente com Aranda, Julia Neves e Érica81. Decidimos 

que nos reuniríamos às quintas-feiras pela manhã para pensarmos formas de gerar renda para 

o projeto (a primeira reunião ocorreu em 17 de julho de 2018). 

Neste dia, Aranda chegou muito animada, como de costume, apresentando-nos um 

edital que estava aberto e que, como ela dizia, “tinha tudo a ver com o Projeto do Caminho 

 
81 Érica é casada com um primo de Aranda, bióloga, envolvida com projetos de cultura, chegou nessa reunião 

por acaso e acabou se comprometendo com o grupo. 
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das Ervas”: o edital Ibero-americano. Ela abordou rapidamente o edital e combinamos de 

todas lerem e pensarmos propostas para a próxima reunião. Nas reuniões que se seguiram 

fomos elaborando as ideias e criando um projeto, processo que durou em torno de oito 

reuniões, nas quais íamos pensando item a item do edital sobre como deveríamos preenchê-

los. 

Por fim, no mês de outubro de 2018, faltando apenas cinco dias para o prazo limite do 

envio do edital, estávamos todas muito atarefadas, algumas com o evento de Plantas 

Medicinais da Universidade de Viçosa (Eu e Julia Neves participávamos dos dois grupos), 

outras com questões pessoais. Diante do prazo exíguo, pensamos que cada uma poderia 

“contribuir”82 a partir de sua casa, já que reunir o grupo não estava sendo tão produtivo no 

processo de escrita. 

As funções foram divididas e os prazos estabelecidos para que fosse possível entregar 

o projeto a tempo. Eu fiquei responsável por escrever alguns itens e enviá-los para o grupo. 

Aranda ficou responsável por preencher os itens relacionados aos dados jurídicos do 

Caminho. Érica ficou responsável por rever o projeto finalizado e Julia ajudaria no que fosse 

possível. 

 Estávamos todas muito empolgadas, já que a aprovação resultaria em uma renda 

mensal para o Projeto Caminho das Ervas, reduzindo bastante os esforços para levantamento 

de recursos. Havia ainda uma possível remuneração para o grupo organizador, que até então 

trabalhava de forma voluntária. Enviei meu texto na sexta-feira à noite (26\10\2018), 

conforme combinado, para Érica e Aranda, que estariam juntas, para que o revisassem e o 

enviassem. Porém, por alguma dificuldade, elas não se encontraram, e como tinham 

compromissos no dia seguinte, foram revisar separadamente, em suas casas, no sábado à noite 

para envio no domingo, que era o prazo final. Quando revisou o projeto, Aranda notou que 

faltava uma planilha, mas como se sentia muito cansada e, conforme afirmou, já havia doado 

muita energia para aquele projeto, ela “desapegou”83 e decidiu não o submeter. 

Na segunda-feira, Aranda enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp relatando o 

que havia ocorrido e afirmando que apesar de termos nos doado, era importante entendermos 

que não foi porque não deveria ser, e que o processo de elaboração era muito mais importante 

do que sua concretização. Com todo o empenho investido na elaboração do projeto durante 

 
82 Essa expressão é muito utilizada de um modo geral em Serra Grande e se refere a auxílios que podem ser 

oferecidos, mas que trazem uma dimensão de ganho mútuo. Se a ajuda se mantém numa relação de uma via só 

de beneficiamento, a contribuição destaca um vínculo maior e de benefício mútuo. 
83 Essa expressão é muito utilizada em Serra Grande de um modo geral e em especial no Caminho, e se refere a 

uma ideia de soltar, abrir mão, liberar o que está sendo contido, contra o fluxo natural, harmônico da vida. 
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meses, em reuniões e escrita em casa, reconheço que me senti bastante frustrada com a 

situação. Curiosamente, nesse mesmo momento chegávamos à conclusão de que o 

Laboratório Alquimia dos Pés Descalços fechava um ciclo e que, com a realização do evento 

sobre Plantas Medicinais, se iniciaria um novo processo, e um novo grupo, que não 

necessariamente utilizaria o que havia sido produzido até aquele momento por nós. 

 

4.3.5 O evento de PANCs 

 

Figura 33 - Evento de Pancs – Oficina de Gastronomia PANC 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal>. 

Acesso em: 15 abr. 2020. 

Houve ainda nesse período de 2018 o evento de PANCs pela Universidade Federal da 

Bahia, que convidou o Caminho das Ervas para participar da elaboração do Primeiro Encontro 

da Rede de PANCs do Sul da Bahia. A pedido de Val, fiquei responsável por participar da 

organização. Este evento, que foi bastante trabalhoso, contava com a contribuição de Val em 

três momentos: duas mesas em que ela falaria sobre ervas medicinais e alimentação saudável, 

e uma expedição pelos quintais da região reconhecendo as PANCs. Tais participações seriam 

remuneradas e uma parte seria destinada ao Caminho das Ervas. 

https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal
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O evento envolvia uma oficina com o Cheff Alício, de Salvador, em que ele ensinaria 

receitas de pratos feitos com as PANCs e foram oferecidas vagas gratuitas aos participantes 

do Projeto social Oficina de Gastronomia84. Além disso, muitos agentes de saúde da prefeitura 

de Uruçuca também tiveram vagas gratuitas garantidas para aprenderem sobre as PANCs e 

poderem repassar tais conhecimentos durante as visitas que fazem às casas da comunidade na 

intenção de serem multiplicadores deste saber, proporcionando acesso mais amplo a uma 

alimentação nutricionalmente rica e acessível. 

Porém, no dia do evento, Val me enviou uma mensagem dizendo que não iria, já que 

estava com visitas em casa e que tinha certeza de que os outros participantes dariam conta de 

“ancorar” (termo nativo nova era que se refere a ideia de sustentar uma situação) sem ela. Sua 

atitude me deixou bastante confusa com relação às suas ideias sobre compromisso e 

importância. Esse conjunto de rompimentos, depois de bastante energia despendida, me 

trouxe muita frustração com relação ao Projeto Caminho das Ervas de um modo geral. Com o 

tempo, e com as muitas conversas que se seguiram sobre esses acontecimentos no grupo, 

minha percepção sobre minha frustração vinha de uma expectativa de concretização que não 

condizia com o processo de desenvolvimento do Projeto Caminho das Ervas. 

 

Figura 34 - Seu Rosalvo, erveiro, mostrando suas ervas em seu quintal durante o evento de 

PANCS, setembro 2018 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
84 O Projeto Oficina de Gastronomia acontece no bairro Novo e é uma iniciativa da “nativa” Cris voltado para o 

ensino da gastronomia como profissão para moradores locais sendo financiado pela agência Tabôa. 
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Como me afirmou certa vez Marina, terapeuta e participante do Laboratório Alquimia 

dos Pés Descalços: “A energia vital precisa morrer pra nascer outra coisa, é preciso deixar as 

coisas fluírem, senão fica segurando uma energia que já deveria ter sublimado. As 

expectativas impedem o fluxo”. Os processos e não os fins configuram a questão central dos 

participantes do Caminho das Ervas. Os grupos, atividades, projetos, apesar das reuniões e 

esforços para sua realização, também estão abertos para um desenrolar diferente do planejado. 

Formatos, expectativas e resultados normalmente não correspondem às dinâmicas do projeto. 

Retomo uma das questões que coloquei no início deste capítulo para destacar a 

diferença do Caminho das Ervas frente a outros espaços terapêuticos descritos no capítulo 

anterior. Ele diferencia-se em alguns pontos do cenário terapêutico nova era de Serra Grande. 

A orientação idealista do trabalho voluntário agrega certo romantismo à sua agência, que se 

permite mover entre linhas de força de maneira fluida, já que objetivos, limites e prazos nem 

sempre estão em jogo. Essa característica torna o projeto bastante valorizado socialmente 

pelos moradores da região, bem como por pessoas de todo o país e exterior. Por outro lado, 

dificulta a permanência de seus membros que, depois de certo tempo, necessitam de retornos 

financeiros ou até mesmo reconhecimentos ou realizações de outra ordem (pessoais, 

materiais). 

A intenção reiterada de Val, de conectar os chegantes, forasteiros e nativos certamente 

passa inicialmente por ela própria que, nascida na região, mas fruto de experiências muito 

diversas pelo mundo a colocam num devir entre nativa, forasteira e chegante. Ela não é 

nenhuma dessas, mas é afetada por todas. Essa peculiaridade tanto a auxilia em alguns 

momentos a se relacionar com a comunidade, como dificulta que seu projeto seja reconhecido 

como um lugar da comunidade.   

Bonet (2014, p. 336) sugere, a propósito da abordagem de Ingold que “Essa ênfase nos 

fluxos está relacionada diretamente com a ideia de movimento “ao longo de”, que Ingold 

chama de flâneur [wayfaring]. Seria não um movimento que busca conectar pontos, mas um 

movimento que ‘busca continuar andando’ [...]”.  Parece ser esse o movimento do Caminho 

das Ervas. Assim como Val, o Projeto está “entre” as iniciativas espiritualizantes nova era, 

dos chegantes (Capítulo 3), os terapeutas nativos (Capítulo 5) e os cuidados 

“ecoterritorializados” dos forasteiros (Capítulo 6). Em coerência com seus princípios, o 

Caminho das Ervas pode bem configurar-se como um projeto-processo, ou nos termos nativos 

dos participantes, um fluxo. 
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CAPÍTULO 5 

O CUIDADO DO OUTRO LADO DA PONTE 

 

Se até agora abordamos as terapêuticas alternativas em Serra Grande nos circuitos 

nova era transnacionais e locais, neste capítulo busco descrever outras formas de cuidado 

existentes – seria melhor dizer resistentes – em Serra Grande. Elas acontecem 

majoritariamente “do outro lado da ponte” do rio Pancadinha que separa a Vila Alta do Bairro 

Novo. Essas formas de cuidado, terapêuticas e sociais, apresentam outros agenciamentos de 

saúde vivenciados pela comunidade nativa de Serra Grande. 

Apresento inicialmente os principais terapeutas tradicionais da Vila, listados na 

Cartilha “Amigos das Plantas Medicinais” (apresentada no capítulo anterior), e relato uma 

experiência de tratamento com seu Mário, um terapeuta que, apesar de não constar da cartilha, 

me foi indicado por muitas pessoas. A seguir descrevo o Posto de Saúde de Serra Grande que, 

ainda que localizado na praça Pedro Gomes (Vila Alta), atende majoritariamente a 

comunidade nativa e mais pobre que vive fora da Vila Alta. Por fim, proponho uma reflexão 

sobre as categorias que adjetivam o universo terapêutico, tradicionais ou alternativas, 

buscando dialogar com a realidade de Serra Grande. 

 

5.1 Os terapeutas antigos 

 

Existem muitas formas de começar a contar as histórias dos nossos interlocutores e 

talvez essa etnografia devesse começar por este capítulo. Isso porque meu primeiro interesse 

em realizar o campo da pesquisa em Serra Grande devia-se ao conjunto de terapeutas 

tradicionais a que tive acesso primeiramente pelo vídeo “Ervas que curam”, e, logo em 

seguida, à Cartilha “Amigos das Plantas Medicinais”. 

Quando conheci, por vídeo, Dona Val, Dona Izabel e Dona Miúda, pensei que poderia 

ser interessante compreender o que reunia aquelas três mulheres tão diferentes, seus saberes, 

suas ervas, seus modos de fazer. Ao me deparar com a Cartilha, conheci mais alguns 

terapeutas que utilizavam ervas medicinais para cuidados da saúde da comunidade e, passados 

alguns meses com Dona Val, decidi ir em busca desses terapeutas. Dos terapeutas 

mencionados na Cartilha, em Serra Grande encontram-se Dona Val, Dona Miuda e Seu Zé de 

Bidiu. Na estrada do Parque do Conduru, ainda município de Uruçuca, mora Dona Izabel. 

Como a Cartilha reúne terapeutas de toda a região entre Itacaré e Ilhéus, optei por fazer um 
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recorte que envolvesse apenas os terapeutas do município de Uruçuca, ao qual pertence Serra 

Grande. 

Iniciei por Dona Val, no Caminho das Ervas, e acabei encontrando mais um terapeuta 

tradicional da comunidade que não constava da Cartilha. Certa vez em que me sentia mal no 

Caminho das Ervas, Dona Val me recomendou que procurasse seu Mário, rezador poderoso 

do Bairro Novo, conforme ela me garantiu. 

 

5.1.1 Seu Mário 

 

Quando Val me indicou seu Mário, ela me disse que perguntasse a Aranda como 

chegar lá e como marcar uma consulta. Aranda me explicou que seu Mário mora em frente ao 

pé de mangueira, lugar que depois fui entender que é importante símbolo para a comunidade 

nativa de Serra Grande. Uma enorme mangueira, bastante antiga, localizada na rua principal 

do Bairro Novo. É ponto de referência espacial, utilizada para alguma explicação de como 

chegar ao local. É também uma referência temporal, já que, por ser bem antiga, a mangueira 

figura em várias histórias dos nativos que vieram das estradas ocupar o Bairro Novo com a 

queda do cacau na década de 1980. 

Aranda me recomendou que fosse pela manhã, levasse cerca de 20 reais e velas para o 

seu altar. Ela me disse para contar o que acontecia e pedir a reza dele, e, ao final oferecer-lhe 

o dinheiro e as velas sem perguntar nada sobre valores. Depois entendi que essas 

recomendações me foram dadas devido ao costume de não se cobrar pela reza, em 

consonância com a realidade financeira precária de Seu Mário. Assim, Aranda busca destacar 

o valor de quem oferece esse dom sem pedir nada em troca, mesmo que em condições 

financeiras bastante precárias. 

Cheguei à casa de seu Mário, que estava sentado na sala com sua esposa, Dona Maria, 

com sua neta no colo. Na varanda da frente estava outra Maria, sua filha85, que me recebeu 

com um sorriso quando cheguei e me disse para entrar quando perguntei por seu Mário. Ao 

entrar, seu Mário falava sobre o bem e o mal, e que existem pessoas que fortalecem só o lado 

do mal, que só pensam em dinheiro, e assim o outro lado fica desprotegido. Como entrei no 

meio da conversa, seu Mário continuou sua fala apontando o sofá para que eu me sentasse. 

Quando terminou o que dizia, me perguntou por que eu estava ali. Eu disse que Val o havia 

indicado e que eu sentia que precisava ser rezada. Ele me fez algumas perguntas pessoais, 

 
85 Maria não é filha biológica de Seu Mario conforme me foi relatado por ela, porém ele a me apresentou como 

filha. 



151 
 

 

sobre onde morava, se tinha filhos ou marido, e seguiu contando que ele reza há muitos anos e 

que vem gente de todo o mundo para ele rezar. 

Mencionou que essas pessoas vinham de lugares como São Paulo, Brasília, dessa e das 

outras vezes que o visitei. Certamente ele se orgulhava da fama de sua reza. Em seguida, me 

questionou se eu acreditava na reza. Não sei se essa era uma pergunta rotineira ou se algo em 

mim o fez duvidar de minha fé, mas eu afirmei que sim e acrescentei que não só acreditava, 

como gostaria de conhecer os rezadores em Serra Grande. Dessa forma, justifiquei minha 

mudança para a região nesses termos. Mais tarde expliquei-lhe melhor sobre minha pesquisa e 

ele, inclusive, me contou sua história para que eu pudesse registrá-la. 

Ele pediu a Maria, sua filha, que buscasse sete galhos de Aroeira e, nesse momento, 

sua esposa e sua neta que estavam na sala se levantaram e foram se sentar na varanda. Maria 

colocou uma cadeira na sala de frente para a porta da casa e lhe entregou os galhos.  Ele então 

falou: “Olha eu vô rezar e ocêis aí na frente”, ao que Maria respondeu: “Nós não tá na porta”, 

como se algo pudesse sair pela porta e acometer quem estivesse de frente a ela. 

Seu Mário verificou galho por galho, separou algumas folhas e mandou que eu me 

sentasse na cadeira. Explicou que cada um reza de um jeito: “Tem gente que faz de um jeito, 

de outro, mas Deus é um só!”. Ele me explicou que gostava de pronunciar as palavras de 

modo bem claro, para que eu pudesse saber tudo o que ele estava colocando na reza. Deu-me 

um galho para segurar, posicionou-se atrás de mim, pediu que eu me concentrasse em Jesus 

Cristo e começou a pronunciar uma série de versos enquanto passava as folhas sobre minha 

cabeça, ombros, braços e costas. 

  Ele falava das setes ondas do mar sagrado, do céu, das estrelas, das setes estrelas 

matutinas, da Lua. Falava em Nossa Senhora, Jesus Cristo, Deus, alguns trechos da oração de 

São Jorge, e convocava os santos e anjos. Dizia: “se foi no passar, se foi no entrar, se foi no 

sair, se foi na porteira, se foi na encruzilhada, se foi na água, se foi no comer...”. Parecia que 

ele buscava mencionar todas as possibilidades em que aquele “mal” havia encontrado comigo.  

Ele repetia três vezes todas as falas e às vezes retomava uma fala que já havia mencionado 

antes, afirmava que Deus me criou e que eu estou vestida e protegida pelas armas de Jorge. 

Quando falava sobre quem fez o mal, dizia sempre os dois gêneros: inimigos e inimigas, 

macumbeiros e macumbeiras, feiticeiros e feiticeiras, como se estivesse fazendo o possível 

para cobrir todas as possibilidades. 

Posicionou-se de frente para mim e continuou: “Meu anjo da guarda, o que está 

fazendo menino? Tô rezando de quebranto, mau olhado, usura...”. Às vezes ele só balançava 

os galhos em minha cabeça, outras passava de cima para baixo até o chão e, em seguida, fazia 
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um movimento com os galhos como se desenhasse uma cruz em meu peito. Quando finalizou 

a reza, ele olhava os galhos e me disse: “Olha aqui menina, olha aqui, não sei nem como cê tá 

andando. Isso aqui que botaram nocê é pesado demais! Cê tá mal demais! Cê não reza não?”. 

 Eu abri os olhos e vi os galhos bem murchos. Por trás dele, as Marias e a neta 

colocavam a cabeça na porta olhando para mim, como se quisessem confirmar a afirmação 

dele que aquele caso era grave. Aquela combinação de palavras, perguntas e olhares me 

emocionaram e fizeram com que eu me sentisse mal demais, assim como ele afirmava. Ele 

então me explicou que sua prática era benzer três dias, já que um dia só não era suficiente. 

Mas acrescentou que como meu problema era muito grave, eu precisaria de alguns banhos 

além das rezas. “Sete banhos pra te livrar desse aí do seu lado. Porque ocê pode mudar pra 

onde for que isso te acompanha”. 

Em seguida me perguntou se eu sabia preparar os banhos. Diante da minha negativa, 

ele então me disse que eu poderia comprar os banhos na casa de Pemba e preparar eu mesma, 

mas que deveria ser bem preparado, senão não teria eficácia. Em seguida, me disse que ele 

poderia preparar para mim e continuou: “Eu faço os banho.... Eu pra benzer não cobro não... 

Porque as palavras do Senhor não se vendem... Mas os banho eu cobro porque tem que pôr os 

remédios”. 

Eu então perguntei sobre o custo e ele me afirmou que sendo rico ou sendo pobre, não 

fazia diferença, pagava o mesmo: 177 reais. Eu disse que queria e ele pediu que voltasse no 

dia seguinte com uma muda de roupa limpa, e brincou: “Você vai benzer também!” E eu 

assustada afirmei: “Eu? Eu não sei não!” Ao que ele respondeu em tom de brincadeira: “Num 

sabe o que, se eu acabei de fazer!” E riu. 

Eu me despedi, entreguei o pacote de velas, ao que ele me pediu que colocasse no pé 

do santo apontando seu altar no quarto. Eu fui até lá e havia uma mesa com várias imagens: 

Santa Rita, Jesus Cristo, Nossa Senhora e uma guia verde aberta em forma circular em cima 

da mesa, além de vários copos de água, velas e frascos. Eu coloquei as velas no altar, despedi-

me, e ele me disse para ficar atenta ao que agora iria acontecer, que Nossa Senhora iria me 

mostrar. 

No dia seguinte voltei para meu segundo dia de reza e meu primeiro dia de banho. 

Quando cheguei à porta, ele estava sentado no sofá, eu disse: “Voltei!” Ao que ele respondeu: 

“Era pra voltar mesmo!” e apontou o sofá de frente ao que ele estava para que eu me sentasse. 

Ele pediu a sua esposa que preparasse o banho e já foi começando uma conversa bastante 

íntima sobre “meu marido”. Parecia que ele havia obtido informações sobre mim desde o dia 

de ontem. Quando respondi que o pai de meu filho não era meu marido, ele me afirmou, com 
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uma assustadora convicção, que eu estava com medo porque ele era do Candomblé! E 

acrescentou: “Eu não ia te falar nada não, mas esses povo candomblezeiro...”. Ele não 

concluiu a frase, mas a maneira como mencionava o Candomblé colocava Seu Mario também 

em um lugar “entre”. Ele utilizava técnicas, palavras, guias, tipicamente associadas às 

religiões de matriz africana, mas “como só o usava para o bem”, ele afirmava que não era 

candomblezeiro e que não gostava dessas coisas. Que ele “só trabalhava com Jesus Cristo”. 

Curiosamente o pai de meu filho frequenta a religião candomblecista e um dos 

motivos de meu abalo emocional naquele momento eram conflitos com ele. Entretanto, apesar 

de comentar com Dona Val e Aranda sobre tais conflitos, não cheguei a mencioná-los a Seu 

Mario até aquele momento. 

Ele me indicou o caminho da cozinha e disse que eu seguisse Dona Maria. Lá ela 

derramava um pouco de três líquidos diferentes em um balde. Um deles dizia no rótulo 

“Banho de sete ervas”. Ela pegou o balde e desceu algumas escadas até o quintal dos fundos, 

onde estava o único banheiro da casa. Lá me perguntou: “Você já banhou hoje?” Eu disse que 

sim e ela me instruiu:  

 

Então pronto, tire a roupa, pendura a roupa que cê vai vestir aqui, e põe a 

que cê tirar na bolsa. Não usa toalha, que to vendo que cê trouxe toalha. Não 

pode secar não! Joga da cabeça até os pés, espera descer e veste a roupa. 

[Quando ia saindo voltou e falou] e faz seus pedidos. (Dona Maria, diário de 

campo 22/11/2017). 

 

Quando saí sentia cheiro de cravo na água e em todo meu corpo. Cheguei até a sala e 

Seu Mário me disse que me sentasse na cadeira, que já estava na frente da porta. Nesse 

momento chegou sua filha Maria com quatro galhos de Aroeira e brincou que para pegar mais 

galhos precisaria virar girafa. O que não pareceu ser um problema, já que seu Mário fez a reza 

com os galhos que tinha. 

Repetiu as mesmas falas e o processo do dia anterior. Quando acabou, Maria, sua 

esposa, que estava na varanda, olhou pela porta e disse: “Nossa, nem com o banho resolveu!”. 

Os galhos estavam muito murchos e ele então me afirmou: “Era pra você tá a sete palmos, cê 

tem sorte que seu anjo da guarda é forte! Porque o que fizeram não foi pra ferir, foi pra 

matar!” 

Maria se levantou, foi até a cozinha e preparou um balde cheio, colocando novamente 

os três líquidos (aquele balde era para eu levar e tomar o banho em casa por dois dias). 

Acrescentou um pó branco (pó de pemba) na mistura e me ofereceu um pouco nas mãos para 

que eu espalhasse pelo corpo todo, orientando-me que deveria ser de cima para baixo e por 
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todo o corpo, inclusive por debaixo da roupa. Apesar de seu Mário ser o rezador, a 

participação de Dona Maria confirmando as afirmações do rezador e suas orientações me 

pareciam fundamentais. 

O pó em meu rosto queimava e quando eu disse a ela garantiu-me que queimava 

porque “tinha coisa”, me tranquilizando de que aquele incômodo era parte do processo. Seu 

Mário então me explicou que aquele pó entrava em meu corpo e fechava meu corpo para que 

nada mais entrasse. Era o pó de Oxalá, dizia ele enquanto recomendava que eu passasse mais 

um pouco do pó no rosto. Quando passei, Dona Maria sorriu dizendo que eu parecia uma 

santa, com aquele rosto branco, ao que Seu Mario acrescentou: “É, você vai receber 

Yemanjá!” Eu me assustei e disse: “Ai meu Deus!” ao que eles riram e responderam: “Não 

precisa ter medo não!”. “Eu também recebo minha filha”, disse Dona Maria, “mas ninguém 

vê não, só você que sente, sente uns calafrios, porque o mar é frio né?! Mas ela te mostra, é 

bom! Ela vai te mostrar!”. 

Seu Mário me orientou a voltar no dia seguinte, depois de tomar o banho em casa, para 

me rezar pela terceira vez. Depois eu continuaria os banhos, menos no domingo “que não se 

banha”. Ele me disse “que não podia namorar”, já que esse banho era muito poderoso e que 

iria atrair os homens, “mas que isso era muito sério!”. Eu concordei, agradeci e paguei o valor 

combinado. 

No terceiro dia da reza, quando cheguei, Seu Mário não estava. Fiquei por um tempo 

sentada na varanda conversando com as Marias, enquanto o aguardávamos chegar. Maria, a 

filha, me contou que Seu Mário é seu padrasto e que ele pede a ela que aprenda as rezas, às 

vezes a coloca para rezar junto, para aprender. Porém, ela não quer isso: “é muito pesado”, 

afirma. Da perspectiva de Seu Mário, a transmissão do conhecimento não exige alguma 

habilidade hereditária (genética), já que não sendo sua filha biológica, a possibilidade de 

transmissão de seu dom à Maria, enteada, seria por outros meios, talvez a prática ou alguma 

habilidade notada na enteada. Infelizmente não tive a oportunidade de perguntá-lo sobre isso. 

Como ela contou, seu Mário recebe duas entidades: uma delas é Cosme e Damião, que 

quando vem “é um doce só”, é tranquilo, brinca, mas a outra “é da mata”, “é agressivo 

demais”, diz ela. Eu perguntei então o que elas fazem quando essa entidade agressiva vem e 

elas disseram que cuidam dele. A aceitação do dever e dos fardos de seu Mário se estendem 

para a família, sendo compartilhada e auxiliada pelas duas Marias. 

Maria, a filha, contou que apanha muito quando essa entidade agressiva vem e me 

explicou que isso se deve ao fato dela dever obrigações aos santos e não as cumprir. Ela 

contou também que Seu Mario sofre quando isso acontece e lamenta que não quer mais isso, 



155 
 

 

afirmando que vai se amarrar. E Maria diz: “Mas vai fazer o quê? Se é dele, se ele nasceu com 

isso? Tem que aceitar né!” 

Nesse momento, seu Mário vinha chegando com um ramo de pinhão, uma planta 

diferente das dos dias anteriores, a Aroeira. Como se já soubesse que eu estava ali, ele já 

trazia a planta para a reza. Sempre de óculos escuros, porque seus olhos estão bem 

danificados por uma membrana branca (catarata) dificultando a visão na claridade, às vezes 

levanta os óculos e olha nos olhos como se os óculos atrapalhassem algum contato necessário. 

Usa a mesma camisa de botão, meio aberta, e a mesma bermuda estilo surfista e um anel de 

São Jorge dourado na mão direita, destacando-se na pele bem escura. 

Ele me mostrou que havia trazido uma planta diferente e me apresentou o pinhão roxo 

afirmando: “Isso aqui, menina, é uma beleza. Cê põe uma muda dentro da água e põe atrás da 

porta e tá protegida! Não entra nada na sua casa não. Ou então planta uma muda na terra, 

pronto, se tiver murcho, pode saber que tá acontecendo alguma coisa. Mas não chega nocê 

não, viu?!” Me indicou a cadeira para que eu me sentasse à porta e já começou a rezar me 

olhando bem fundo nos olhos. Quando os fechei, ele disse: “Hoje não fecha os olhos não”. E 

repetia a mesma reza dos outros dias: “Leve nas sete ondas da maré de vazante. Se foi pelos 

pés, arretiro pelos pés; se foi pela frente, arretiro pela frente; se foi pelas costas, arretiro pelas 

costas; se foi pela cabeça, arretira Nossa Senhora com o poder sagrado”. Mas nesse dia a reza 

era diferente, era como se interagíssemos durante ela, pois me perguntava: “Quem é o divino 

espírito santo?” e eu respondia “É Deus?”, ao que concordava e continuava: “Isso, é Deus! E 

o poder da Santíssima Trindade!” 

Ele disse que me ensinaria três rezas e começou a dizê-las. Como foi tudo muito 

rápido e repentino, não pude guardá-las e nem as relembrar, mas entendi que existia em sua 

ação uma intenção de autonomia. Ele pretendia que eu mesma soubesse me cuidar e me 

proteger ao fim daqueles três dias de benzeção.  

Por fim, mostrou-me os galhos da reza daquele dia e sorria dizendo: “Tem que ficar 

assim!” Como se a viscidez dos galhos do pinhão confirmasse a minha viscidez! E dizia: 

“Agora sim! Que a Nossa Senhora acenda essa luz que tá apagada em seu coração!” Em 

seguida, rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, fez o sinal da cruz três vezes e se sentou no 

sofá, como se tivesse o dever cumprido. E então começamos a conversar. 

Seu Mário tem 68 anos e veio a primeira vez para Serra Grande com seus pais, aos 9 

anos. Voltou para morar definitivamente aos 16 anos, quando estabeleceu uma família com 

uma mulher que já tinha dois filhos. Contou que brigava muito com essa mulher e que não 

gosta de briga, por isso se separou e casou-se com a mãe de seus filhos, com quem 
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permaneceu por 23 anos. Esses filhos lhe causavam muitos problemas com a polícia e afirma 

que viveu infeliz por todos esses anos. 

 

Até que um dia eu acendi uma vela pra São Cosme e pedi pra ele iluminar o 

coração da muié, pra ela querer separar de mim... e fui pescar. A pescaria foi 

muito boa e eu senti como se tivesse esvaziando meu coração, como se 

tirasse um peso. E aí cheguei em casa, botei os peixes e só fiz falar que tava 

lá. Fui banhá no rio, eu morava em casa de taipa, voltei e tava empunhando 

anzol e eu tinha adotado um neto dela, Lucas, que veio falar que ela queria 

falar comigo. Tinha 15 dias que num falava, aí eu tomei meu café e: “quê 

que foi?” Ela falou que era pra nós separar. Eu falei: “tá bom!” Chamei o 

delegado que morava lá perto e mandei ela falar pra ele o que tinha falado 

pra mim. Eu falei olha seu, vô pegar esse colchão, tinha dois e ela falou que 

queria o novo, eu peguei o velho, meia dúzia de colher e de prato e só. 

Larguei tudo! Televisão, som. O delegado tá vivo até hoje e é testemunha, 

larguei tudo, hoje tô muito melhor! (Seu Mário, diário de campo, 

24/11/2017) 

 

Ele disse que gostava das coisas certas e mencionou que existem muitos rezadores que 

mentem, que dizem rezar, mas não rezam. Por isso ensina as pessoas a se rezarem para não 

serem enganadas. Contou que muitos Pais de Santo vêm procurá-lo para saberem o que fazer, 

ao que eu perguntei: “O senhor é Pai de Santo?” E ele me respondeu:  

 

Eu não, eu não quero saber dessas coisas de candomblé não. Eu agradeço 

muito aos que me ensinaram. Eu aprendi em Nazaré, passei 37 dias dentro de 

um quarto fechado, só comendo maçã. [Mas por quê? Perguntei.] Ah, porque 

eu não vô aceitar nada de ninguém não, pra eu chegar onde eu cheguei, eu 

tinha que passar por isso. Eu não quero saber dessa coisa de cortar galinha 

em cima da cabeça dos outros não. Meu negócio é com Deus. Deus é que me 

auxilia! Porque às vezes o cão tá aí, aí cê tropeça e chama por ele. Ele tá ali 

procê tropeçar e chamar por ele, mas não! Tem que chamar por Deus! Meu 

senhor Jesus Cristo, me protege! E pega com Deus, eu não pego com outra 

coisa não! (Seu Mário, diário de campo, 24/11/2017) 

 

Conversamos mais um pouco e ele me orientou para tomar os banhos que ainda 

faltavam. Ao me despedir, saí de lá com uma sensação muito melhor do que quando cheguei 

nos dias anteriores. 
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5.1.2 Dona Izabel 

 

Figura 35 - Dona Izabel 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/18943573141

58634/?type=1&theater>. Acesso em 15 abr. 2020. 

 

Depois do tratamento com seu Mário, fui buscar os outros erveiros, mencionados na 

Cartilha, que se encontravam no município de Uruçuca. Comecei a buscar alguém que 

pudesse me levar até um deles, já que não sabia a localização de suas casas. Pensava que ser 

apresentada por alguém conhecido poderia me facilitar o contato. 

Foi em um dia de mutirão no Caminho das Ervas que conheci Antônio, um cineasta do 

Sul, que ajudou a fazer o vídeo “Ervas que curam”, mencionado anteriormente. Enquanto 

trabalhávamos no quintal, começamos a conversar e ele me contou que estava fazendo um 

novo filme sobre Dona Val, Dona Izabel e Neide, uma professora da zona rural de Serra 

Grande. Aproveitei a oportunidade e disse a ele que gostaria de conhecer Dona Izabel e que, 

se fosse possível, gostaria de ir junto com ele na próxima visita à casa dela. Ele se prontificou 

e me garantiu que na próxima semana iríamos juntos visitá-la. Na semana seguinte 

https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1894357314158634/?type=1&theater
https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1894357314158634/?type=1&theater


158 
 

 

combinamos de ir eu, Antônio, Sérgio, seu assistente, e Sabrina, uma italiana que já havia ido 

na visita anterior e gostaria de vê-la novamente. 

Dona Izabel mora na estrada para Uruçuca, a antiga estrada que ligava o distrito ao 

município, mas que depois da construção da BA-001 e a criação do Parque do Conduru 

perdeu grande parte de seu tráfego. Sua casa, bem próxima à entrada do Parque do Conduru, 

fica à direita de quem segue a estrada para Uruçuca. Paramos o carro, atravessamos o rio a pé 

e chegamos em meio aos latidos dos cachorros. Por sorte, ou por cuidado de Izabel, estavam 

todos presos. Antônio batia palmas desde o início da ladeira, comunicando que estávamos 

chegando. Logo Izabel apareceu, baixinha, magrinha, com uma touca vermelha na cabeça e as 

unhas pintadas de um rosa fosco que parecia estar ali há muito tempo, manchadas por uma cor 

preta nas pontas dos dedos. Com o tempo entendi que são mãos de quem cozinha com carvão. 

Ela chegou dizendo “os minino, chega pra cá”. Aproximou-se de Antônio e o abraçou, 

depois abraçou Sérgio e a Sabrina. Por fim me olhou e perguntou para Antônio já abrindo os 

braços para mim:  

 

- É sua amiga é? 

- [Eu a abracei e respondi] Sou Iacy, vim conhecer a senhora. 

- Ah, mexe com vídeo também? 

- Não, quero escrever um livro sobre as ervas86 e queria ouvir a história da 

senhora. 

 

Ela então emendou a pergunta: “E sua mãe, tá boa? Como chama ela?” Eu fiquei 

surpresa, mas respondi: “Minha mãe tá bem, ela se chama Fátima”. Quando eu disse isso, 

Dona Izabel abriu um enorme sorriso com seus poucos dentes e me contou que tinha uma 

filha que se chamava Fátima. Depois de um tempo dessa primeira conversa e de algumas 

vezes que lá retornei, percebi que, nesse diálogo, ela buscava algo em comum entre nós e, no 

seu universo, essa possibilidade emergia como um parentesco. Quando encontramos nossas 

Fátimas, ela se sentiu à vontade comigo e quase todas as conversas que tivemos desse 

momento em diante se voltavam para uma das Fátimas: ora tentando entender onde se 

encontrava minha mãe e porque não estava comigo, ou em que roça ela trabalhava; ora me 

contando de como sua filha a ajudou a vida toda. 

Depois de cumprimentar a todos, ela começou a andar pelo quintal mostrando as 

plantas87 e falando sobre elas sem parar. Não era necessário perguntar nada, ela mesma 

 
86 Nessa época minha pesquisa ainda estava voltada às ervas e erveiras. 
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perguntava, respondia e seguia caminhando, mostrando as ervas e seus usos. “Essa aqui sá 

menina, sabe pra que que serve? É desinchadeira, pra desinchar... essa aqui, biribiri, um moço 

lá do Goiás que trouxe pra mim”. 

Enquanto caminhava ao seu lado, pensava se aquela maneira tão rápida de ir falando 

das plantas sem parar não era decorrente de tantas visitas de pessoas interessadas nas ervas. 

Às vezes ela parava e admirava alguma planta: “Olha que beleza, sá minina!” E arrancava 

alguma folha seca e seguia a caminhada. Hoje acho que ela passa todos os seus dias assim, 

andando entre as ervas e falando sobre elas e com elas, admirando suas belezas, repetindo 

seus usos e nomes, estejamos lá, pesquisadores ou cineastas, ou não. Esse me parece o 

universo de Dona Izabel. 

Sempre agitada, andando para lá e para cá, Dona Izabel apresenta muito vigor para 

uma senhora de 63 anos, apesar da aparência bastante envelhecida. Passa todo o tempo 

fazendo alguma coisa: enquanto estávamos lá, ela catou frutas para comermos, mudas de 

planta para levarmos para nossas mães e até algumas flores “bunitas” para enfeitar a casa de 

minha Fátima.  

Com seu quintal enorme e muito bem cuidado em meio à Mata do Parque do 

Conduru88, Dona Izabel vive com alguns filhos e netos que não estavam lá em nenhuma das 

vezes que a visitei, e dos quais só soube da existência por Antônio. Fazer perguntas a Dona 

Izabel era um despropósito, já que ela falava sobre o que ela queria, no momento que queria. 

Frequentemente, ao longo de sua fala, sua atenção se desviava para as plantas no quintal ou 

para fatos anteriores que pareciam surgir em sua memória e ela precisava mencioná-los, como 

alguém que visitou ontem, o cachorro que pegou um quati ou a árvore que caiu na semana 

passada, como se pode observar na fala a seguir: 

 

Eu gosto do sol e do fogo e meu time é Botafogo. E meu filho tá no Rio de 

Janeiro e outro em Itabuna, e a Elisângela...10 homens e nove mulher, um 

mabaço e duas meninas mabaça e dois gêmeos. [Eu perguntei: Qual a 

diferença entre mabaço e gêmeo?] Mabaço é gêmeo sem ser igual, cada qual 

tem a sua presença [placenta], e os gêmeo é gêmeo mesmo, uma presença 

resolve os dois (Dona Izabel, 2018). 

 

 
87 A expressão ervas não foi utilizada nenhuma vez por Dona Izabel, que trata todas como plantas, árvores, 

mudas, pequenas, grandes, são todas plantas das quais se tira variáveis usos, medicinais, alimentícios, 

decorativos, artesanais. 
88 A casa de Dona Izabel está dentro do Parque e é território a ser desocupado, entretanto, como me afirmou 

Maria Eduarda, funcionária do INEMA, a intenção é que a área de Dona Izabel seja uma das últimas a serem 

desocupadas, devido à idade de Dona Izabel e à maneira positiva como ela interage com a Mata. 
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Nesse dia Antônio estava apressado e havia aproveitado a sua visita para me 

apresentá-la, mas, sem tempo, eu deveria retornar outro dia para conversar com calma com 

Dona Izabel. Certamente ele sabia que para conseguir conversar com ela a ponto de entender 

sua história seria necessário tempo. Ela mesma me disse, quando perguntei se poderia voltar 

para conversarmos, que poderia, “desde que não apressasse seu juízo”. Contou que há alguns 

dias um homem havia ido visitá-la para ser rezado, mas que ficava apressando-a e ela tinha 

suas coisas para fazer. 

Marcamos, então, que voltaríamos, eu e Sabrina, na semana seguinte para 

conversarmos um pouco mais. Ela me perguntou se era muito longe para levar uma muda de 

canela para minha mãe, eu disse a ela que achava que sim, já que teria que pegar avião, e ela 

respondeu: “Ah é né?!” como se não soubesse muito bem o que isso significava. 

Na segunda vez que voltamos à casa de Dona Izabel, estivemos a tarde toda com ela 

caminhando pelo quintal e ouvindo sobre as ervas, seus usos, quem deu e de onde veio. Com 

boa memória, Dona Izabel mostrava que seu conhecimento das plantas era resultado das 

experiências que lhe foram sendo oferecidas ao longo da vida por diversas pessoas, das quais 

muitas ela lembrava o nome e de onde veio. A construção do conhecimento de Dona Izabel, 

muito distinto do conhecimento que eu até então havia acompanhado com Dona Val, passava 

por uma experiência cotidiana sem mediação de aprendizado formal. 

 Como me contou, o pai chamava Francisco Abade da Cunha e morreu com 47 anos 

por uma “mundaka89” feita para ele por uma mulher. “Meu pai mais minha mãe era muito 

trabalhador, mas eles bebia e tinha eu mais meu irmão Manuel. Eles não brigava, o pai e a 

mãe, mas diz que uma mulher fico com olho neles” (Dona Izabel, 2018). 

Após o falecimento dos pais, seu irmão, que “judiava” muito dela como conta 

apropriou-se da terra dos pais e a expulsou. Ela afirma que ele chegou até a mudar seu nome 

no cartório para que não tivesse direito às terras herdadas dos pais. Dona Izabel conta que 

com sete anos já trabalhava para um homem dono de terras que ficavam no entorno do atual 

Parque do Conduru. Ela cortava o mato em troca de casa e comida. Quando se casou, por 

volta dos 15 anos, ela conseguiu uma parte das terras deixadas por seu pai onde vive até hoje. 

E lá começou a fazer mudas das plantas da Mata para vender. Dona Izabel vive das mudas 

que vende e do que mais ela consegue extrair da Mata. Enquanto estávamos lá, ofereceu 

limão, mudas de todos os tipos, óleo de dendê, óleo de coco, vassoura de piaçava...  

 
89 Expressão local similar à macumba, referindo-se pejorativamente a um trabalho religioso feito com intenções 

negativas. 
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A Mata de Dona Izabel se diferencia da Mata do Parque Conduru, porém os dois 

territórios vividos se sobrepõem. Se a ideia do Parque é a de um lugar a ser isolado da 

ocupação humana, de uma Natureza a ser preservada, a Mata de Dona Izabel é a sua 

possibilidade de sobrevivência, não só física, mas existencial. Se a relação humana com a 

Natureza nos discursos preservacionistas que têm chegado à Serra Grande desde a “chegada 

do meio ambiente” preocupam-se com a morte da Mata Atlântica e buscam separar homem e 

Mata (Parque Estadual da Serra do Conduru), para Dona Izabel, ao que parece, a sua própria 

vida só é possível dentro da Mata.  

Enquanto Dona Izabel me contava sua história em meio às plantas nesse dia, chegaram 

dois guardas-parques do Parque do Cunduru cumprimentando Dona Izabel como se fizessem 

isso cotidianamente. Ela comentou sobre uma árvore ou outra que havia caído, um bicho ou 

outro que morreu, e sobre o rio que estava cheio. Ao longo da conversa entre eles, o que 

transparecia é que não existem apenas dois lados, os desapropriados e o Parque. Os próprios 

funcionários são nativos e vivem vários conflitos com sua comunidade e com madeireiros 

pelo lugar que ocupam e o trabalho que exercem90. A visita deles era claramente um cuidado 

com Dona Izabel, estavam preocupados se ela tinha tudo de que precisava, se precisava de 

alguma ajuda e o que poderiam fazer por ela até a próxima visita. De alguma forma, de dentro 

do parque, eles trabalhavam para cuidar dos seus91.  

No fim da tarde, pedi a Dona Izabel uma muda de cidreira e uma muda de bico de 

papagaio que gostaria de levar. Na visita anterior, Antônio ressaltou que era importante eu 

comprar algumas mudas depois da entrevista com ela para que fosse uma troca mais justa. 

Assim como Aranda fez com seu Mário, Antônio também propicia essa ponte, destacando a 

importância do valor que existe nessa troca. De igual maneira, Dona Izabel não coloca preço, 

mesmo sendo carente financeiramente. Ela separou muitas mudas e eu tive que dizer várias 

vezes que já estava bom, enquanto ela continuava a buscar os pés mais bonitos para me 

oferecer. Quando dei a ela 30 reais, guardou o dinheiro rapidamente, sem olhar quanto era, e 

continuou a buscar mudas pelo quintal, como se não fosse importante o valor pago. 

 

 

 
90 Neste dia eles mencionaram vários conflitos com a comunidade rural que os percebe como traidores por 

estarem trabalhando para o Parque, e principalmente falavam sobre as ameaças que sofrem dos madeireiros que 

querem extrair madeira da Mata. 
91 Certa vez, em um evento de apresentação dos projetos financiados pela Tabôa, conheci um guarda-parque que 

desenvolveu um trabalho de levar água e luz por meio de placas solares para as famílias da zona rural, Dona 

Izabel sendo uma delas. 
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5.1.3 Dona Miúda 

 

Figura 36 - Dona Miúda 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/18943812374

89575/?type=1&theater>. Acesso em 15 mai. 2020. 

 

Depois de conhecer Dona Izabel, fui em busca de Dona Miúda. Como ela mora na 

vila, foi mais fácil descobrir onde era sua casa e, por isso, decidi ir sozinha e me apresentar. 

Tanto Val quanto Antônio haviam me dito que ela era uma pessoa muito ocupada, já que 

cuidava de muitos filhos e netos. Mas, curiosamente na primeira vez em que fui à sua casa, 

Dona Miúda me recebeu e conversou comigo durante mais de uma hora. Enquanto lavava a 

pilha de louças ou dava algum grito com a neta que estava brincando pelo quintal, ela me 

disse que adorava conversar e que eu poderia voltar sempre que quisesse. 

Quando cheguei em seu quintal, ela se aproximou e me perguntou o que eu queria. Eu 

me apresentei dizendo que era da Universidade e que queria escrever um livro sobre as 

erveiras da região. Ela falou de uma maneira que me soou supreendentemente prática e 

disponível: “Ah, que ver ervas né? Então bora ver!”. E saiu andando para o quintal. Eu tentei 

dizer que me interessava também pela história dela, como chegou a Serra Grande e como 

https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1894381237489575/?type=1&theater
https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1894381237489575/?type=1&theater
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havia aprendido sobre as ervas. Ela então passou mais de uma hora me contando sua história, 

de frente para o quintal, que ficava nos fundos da casa. Assim como Dona Izabel e Dona Val, 

Dona Miúda parecia também já acostumada com entrevistas. Talvez pelo grande interesse nas 

ervas por parte dos muitos forasteiros e chegantes, elas se mostravam bastante à vontade com 

a ideia de contar sua história e seus conhecimentos. 

Nascida em Ilhéus, Dona Miúda foi para Serra Grande viver com a avó materna e os 

outros três irmãos quando tinha cinco anos. Ela conta que cresceu no mato, na Barra do 

Tijuípe, onde estava a maioria das poucas casas da vila que existiam naquela época. Como 

lembra, naquele tempo “a região não tinha nada, nem estrada” e se alguém ficasse doente 

tinha que ir a pé até o Pé de Serra e esperar o caminhão que levava as madeiras: “O caminhão 

ia pela praia, e se tivesse maré cheia, tinha que esperar baixar, aí muita gente morria no 

caminho, né?”. 

Dona Miúda lembra que nessa época as mulheres pariam com parteiras e que ela foi 

parteira por muitos anos, mas se cansou e hoje não pega mais meninos. Ela acrescenta: “Ah, 

mas eu gosto de fazer parto, viu?! Não vô mentir! Quem sabe um dia eu vorto?”. Ao longo da 

conversa, ela mencionava outros motivos pelos quais havia parado de atuar como parteira, 

como o interesse das meninas mais novas pelo hospital e pelos médicos, e também das 

represálias dos profissionais de saúde que chegaram à vila, junto com o Posto de Saúde. 

Conta também que antigamente a maioria das doenças eram cuidadas ali mesmo, com as 

ervas, e que sua avó curava muita coisa com as plantas do mato. E assim ela foi aprendendo 

com a avó. Ficava ali vendo a avó fazer os chás, às vezes ia com a avó para o mato colher as 

plantas.  

 Como me afirmou, quase tudo tem remédio no mato, lamentando que as pessoas 

procurem esses remédios só em último caso.  Relatou-me várias histórias de pessoas que, 

depois de tentarem tratamentos médicos e não obterem sucesso, foram procurá-la para se 

tratar e que nesses casos, às vezes, não dá mais tempo ou ficam sequelas pela demora do 

tratamento. Afirma, inclusive, ser necessário tomar cuidado porque muitas vezes, procuraram-

na quando já estão com inflamação avançada no pulmão e depois podem culpar seu xarope 

pela doença. Por isso afirma que, se tiver com inflamação no pulmão, ela não trata: 

 

“Porque depois morre e vai dizer que é eu, se eu dou um xarope pra 

pocar e a inflamação tá lá dentro, como que vai pocar? Vai morrer! E 

aí vai dizer que fui eu. Não que tenha acontecido, mas é coisa que eu 

tenho na minha cabeça! Aprendi com minha avó.” (Entrevista, Dona 

Miúda, 2018). 
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Assim como Val e Izabel, Miúda tem uma energia incrível para sua idade. Baixinha, 

negra e com uma expressão séria, movimenta-se como uma mulher muito forte. “Eu tenho 71 

anos, e todo dia corto minha lenha sozinha. Corto minha lenha, faço meu café, não preciso 

que ninguém me ajude não. Corto lenha sozinha, 71 anos!”. Orgulhosa de sua força, Dona 

Miúda afirmava que as mulheres de hoje em dia são muito fracas. Contou-me que, utilizando 

Aroeira, mastruz, algodão e tanchagem, ela trata todas as suas “questões”, já que essas são as 

ervas poderosas para a mulher. Ela afirmou que as mulheres precisam se cuidar com as 

plantas e que essa quantidade de miomas que vem surgindo nas mulheres mais jovens se deve 

à falta de cuidado pelas plantas: “Não bebe os chás, a cachaça temperada92, e fica aí tomando 

remédio de médico. Aí tudo que é pra sair não sai, fica lá e vira mioma”. 

Quando perguntei se ela vendia os remédios feitos com as plantas e quanto ela cobrava 

pelos tratamentos, ela me disse que aceitava o que cada um pudesse dar de coração, e que 

também vendia mudas para ajudar a complementar a renda. Perguntei se rezava também e 

respondeu que não, porque mau olhado, quebrante, usura existem, mas que são todos a mesma 

coisa e que não precisa de reza, um banho de folhas resolve e este ela poderia me oferecer 

também. 

Ao longo de nossa conversa, ela voltou várias vezes ao tema da mulher, dos cuidados 

e das plantas boas para as mulheres. Recomendou-me tomar chá da folha de algodão todos os 

dias para evitar as cólicas e miomas futuros. Não sei se ela insistia nesse tema por eu ser 

mulher, por ela se interessar ou por algum outro motivo. Mas percebia nas falas de Dona 

Miúda um feminismo iletrado, em que ela defendia que as mulheres precisam se cuidar e se 

apropriar de seu corpo e de seus cuidados, em suas palavras. 

Alguns dias depois voltei à sua casa para lhe encomendar um xarope para meu filho, 

que estava com tosse. Vários moradores de Serra recomendaram o remédio, afirmando ser 

muito poderoso. Quando cheguei à sua casa, ela me disse que já havia vendido tudo e seria 

necessário fazer mais, e que eu voltasse no dia seguinte para buscar. Ela não me perguntou 

nada sobre o estado de meu filho e entendi que o xarope era feito sempre da mesma maneira e 

que servia para qualquer tosse ou gripe. Quando perguntei o preço, ela me zombou dizendo: 

“Ô menina que gosta de dinheiro! Qualquer uns real serve”. 

No dia seguinte, quando fui buscar o xarope, ela me trouxe um vidro de 

aproximadamente 100 ml de um líquido bem grosso e escuro.  Eu perguntei o que ela havia 

 
92 A cachaça temperada é uma cachaça feita pelas parteiras para a recém parida beber depois do parto, para 

fortalecê-la. 
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colocado, e ela falou algodão, mastruz, kiôiô, Aroeira e cravo amarelo, disse-me apontando a 

planta no quintal. Ao que eu emendei: “Ah, que eles falam que é cravo de defunto, né?! E ela 

respondeu brava: “Que cravo de defunto? E eu lá sou defunto por acaso? Esse cravo é meu! 

Eu sou defunto?” Eu, sem graça com a resposta, então perguntei por que as pessoas diziam 

isso. E ela contou que antigamente, quando a pessoa morria, colocavam-se flores desse cravo 

em volta da pessoa para esconder o mau cheio do morto. E então eu perguntei: “E como você 

sabe disso?”. “Porque eu sou antiga!”, respondeu-me como se achasse graça em minha 

pergunta. 

Paguei 20 reais pelo frasco de xarope. Com uma expressão bastante assustada, 

perguntou-me: “Sério?” Eu fiquei tão surpresa com sua reação que não sabia se ela achava 

muito ou pouco o dinheiro que lhe havia oferecido, e então respondi: “Sério!” Ao que ela me 

respondeu: “Então que Deus lhe abençoe minha filha!” E me acompanhou até o portão.  

 

 

5.1.4 Seu Zé de Bidiu 

 

Figura 37 - Seu Zé de Bidiu 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/18830532419

55708/?type=1&theater>. Acesso em 15 mai. 2020. 

 

https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1883053241955708/?type=1&theater
https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1883053241955708/?type=1&theater
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Conheci seu Zé de Bidiu por intermediação de Aranda. Seu Zé de Bidiu mora em 

Serra Grande há mais de 50 anos, chegando ao lugar com 10 anos, com os pais, vindos de 

Tijuípe (BA). Conforme ele conta, sua tia era dona de algumas terras no Bairro Novo e foi lá 

que ele morou inicialmente. Aos poucos ela foi loteando, vendendo as terras, e hoje ele mora 

na beira da represa. Essa mesma tia, Dona Jacinta, possuía um terreiro de Candomblé na 

região onde hoje é o Bairro Novo. Conta que foi um grande terreiro na região, mas que depois 

da sua morte, os filhos de Santo se dispersaram, muitos se tornando evangélicos. 

A casa de seu Zé de Bidiu também é um Terreiro de Candomblé, no qual é Pai de 

Santo. Ele diz que o terreiro não funciona mais e que só faz ainda a festa de Xangô, em 

janeiro, já que a maioria dos filhos do terreiro foi embora ou “virou crente”. 

 

Figura 38 - Casa e Terreiro de Seu Zé de Bidiu na represa 

 

Fonte: 

<https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/18830541652

88949/?type=1&theater>. Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

Seu Zé me contou que não queria saber de Candomblé, mas que não teve escolha. 

Quando fez 20 anos começou a fazer besteiras. Sua mãe queria que ele fosse se tratar no 

terreiro com sua tia: 

 

https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1883054165288949/?type=1&theater
https://www.facebook.com/amigosdasplantasmedicinais/photos/a.1747772028817164/1883054165288949/?type=1&theater
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E eu não queria ir não. Pra mim isso era coisa de doido. Mas aí fui ficando 

mais velho e foi ficando pior ainda. Eu via umas coisas, ficava abestalhado, 

não sabia o quê que tava acontecendo, a pessoa conversando comigo e eu 

não sabia que tava conversando comigo não. Chamaram rezador, e eu não 

queria ser rezado. Minha mãe pelejou, pelejou até que uma vizinha me levou 

e o Santo disse que eu tinha que toma o banho e fazê a cabeça. Aí meu 

padrinho me obrigou (Entrevista, Seu Zé de Bidiu, 2018). 

 

 Muitos adeptos das religiões de matriz africana referem-se à obrigatoriedade para com 

a religião, que muitas das vezes vai contra a vontade da pessoa. Goldman (2012) chama a 

atenção para uma combinação de monismo de base e multiplicidade sustenta a ontologia 

dessas religiões, em que não cabem projetos voluntaristas na feitura das pessoas: linhas de 

força entrelaçam hereditariedade e destino nas obrigações combinadas ao processo de 

iniciação. Conforme observa seu Zé de Bidiu e como relatou também seu Mário, o “dom” 

manifestado não é necessariamente positivo e nem desejado, traz obrigações e consequências 

para toda a vida, porém não pode ser evitado, como destacam Rodrigues e Caroso (1999) 

acerca da categoria nativa “sina” de curar. Também como seu Mário, o “fardo” dessa missão 

está relacionado não só à pessoa em questão, mas envolve também toda a sua família, que lida 

com as variações comportamentais da pessoa e o acompanham em sua tarefa pelo resto da 

vida.  

 Diferente dos outros terapeutas, Seu Zé de Bidiu não parecia à vontade ou interessado 

em falar sobre seu trabalho, seus pacientes, e não me ofereceu tratamento algum. Expliquei-

lhe que estava fazendo uma pesquisa com os erveiros da região e que gostaria de conhecer sua 

história e ele contou-me rapidamente.  

Depois que “fez a cabeça”, Seu Zé começou a curar muita gente, e “botou a cabeça no 

lugar”. Hoje em dia vem gente de Ilhéus buscá-lo para curar as pessoas. Seu Zé de Bidiu reza, 

faz banhos e os trabalhos de Candomblé quando são necessários para ajudar seus pacientes. 

Ele não foi muito claro quanto ao tipo de sintoma/doença que trata, e não me descreveu suas 

técnicas de tratamento. Porém, pelo que entendi, seus tratamentos por meio das ervas e rezas 

se voltam para questões comumente associadas a questões mentais. 

Pelo pouco que consegui descobrir sobre os tratamentos de Seu Zé de Bidiu, existem 

em Serra Grande duas pessoas, um adolescente de aproximadamente 16 anos e uma mulher de 

aproximadamente 30 anos, que são “tratados por seu Zé”. Essas pessoas são tidas pela 

comunidade como doentes mentais e, quando sofrem surtos de agressividade, são levados a 
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Seu Zé, que consegue acalmá-los. Porém, essas informações são superficiais, na medida em 

que seu Zé não comentou sobre esses tratamentos93. 

 

5.2 O Posto de Saúde 

 

Figura 39 - Posto de Saúde Serra Grande 

 

Fonte: <https://www.blogaguapreta.com.br/2018/11/serra-grande-caos-na-saude.html>. 

Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

O Posto de Saúde de Serra Grande já existe há aproximadamente 30 anos (foi 

inaugurado na década de 1990), tendo sido implantado no local onde funcionava a antiga 

escola municipal, nos arredores da praça Pedro Gomes. Tornou-se o Posto de Saúde com a 

mudança da escola para o novo prédio Eliés Aun, também no entorno da praça, construído 

pela prefeitura de Uruçuca. Naquela época era apenas uma sala em que o médico vinha uma 

vez na semana. 

Como me contou Mara, agente de saúde, até por volta de 1999 o município de 

Uruçuca só possuía atendentes de enfermagem que aprenderam com o médico de Uruçuca Dr. 

Ronaldo, além de Gilson, motorista da ambulância, e Sinai, que fazia partos na vila. 

 
93 Sobre a relação entre candomblé e saúde mental, ver Caroso et al, 1997. Caroso, C., Rodrigues, N., Almeida 

Filho, N., Corin, E., & Bibeau, G. (1997). When healing is prevention: afro-Brazilian religious practices related 

to mental disorders and associated stigma in Bahia, Brazil. Curare Journal of Ethnomedicine, 12, 195-214. 

https://www.blogaguapreta.com.br/2018/11/serra-grande-caos-na-saude.html
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Em 1999 iniciou-se a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF), com a 

ampliação do Posto de Saúde, passando a exigir a formação de técnico em enfermagem para 

montar as equipes de atuação dos agentes de saúde94. Foi nesse período que Mara conseguiu 

uma vaga como agente de saúde no Posto de Saúde de Serra Grande e mudou-se da Sede de 

Uruçuca para a vila. 

 

Eu sou a primeira técnica de enfermagem de Serra Grande. Fui eu que abri 

sala de vacina, que tinha que ter pra implantar o PSF. Tinha que ter sala de 

vacina e agente de saúde, e aí teria atendimento todos os dias, médico de 

segunda a sexta. Até 2003, só tinha atendimento médico sábado e quarta-

feira. Quarta era o pediatra, esse Dr Ronaldo, e sábado era o clínico geral, e 

dentista quarta e sexta-feira. Enfermeira vinha uma vez por mês fazer pré-

natal. E pra vacinar as crianças tinham que ir pra Ilhéus. Tinha Sinai, que era 

atendente e fez o curso de parteira, e aí tinha as parteiras tradicionais. A 

maioria das vezes Sinai ia na casa, era uma parteira mesmo, só que do 

estado. (Mara, Entrevista, 2018). 

 

Atualmente, o Posto de Saúde funciona como unidade da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e Pronto Atendimento (PA). Conta com médico todos os dias, inclusive nos finais de 

semana e feriados. Em entrevista Mara aponta para o quanto as condições de atendimento da 

população já melhoraram em relação ao passado, mas também destaca que o atendimento 

ainda é precário. Ela afirma que o fato de os dois sistemas, o cuidado preventivo da saúde da 

família e o atendimento emergencial se sobreporem sobrecarregam médicos, enfermeiras e 

técnicos de enfermagem que, muitas vezes, acabam realizando trabalhos para os quais não são 

designados95. 

 Sobre seu trabalho Mara diz: “eu considero um censo da saúde”. Os agentes de saúde 

visitam as casas, identificam as doenças, cadastram, observam as condições da casa e tentam 

organizar a visita do médico da família para aqueles que não têm condições de ir até o Posto 

de Saúde: “depois desse cadastro, a gente acompanha a pessoa pelo resto da vida, pelo menos 

uma vez por mês. O correto que o programa preconiza é que o PSF é preventivo, mas 

infelizmente isso é uma falha. Aí só levamos pro médico quem não consegue ir.” (Mara, 

entrevista, 2019). 

 
94 Até então os profissionais não careciam de formação além da fornecida pelo médico, Dr Ronaldo. 
95 Sobre as tensões envolvidas no trabalho cotidiano das equipes de saúde da família, ver e os desafios em 

relação à demanda espontânea, emergencial, ver Bonet e Tavares, 2006 e 2007.  

 BONET, Octavio.; TAVARES, Fátima. (2006). Redes em redes: dimensões intersticiais no sistema de cuidados 

à saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (orgs.). Gestão em Redes. Práticas de Avaliação, Formação e 

participação na saúde. Rio de Janeiro: CEPESC. pp. 385-399.  

BONET, Octavio.; TAVARES, Fátima. (2007) O cuidado como metáfora nas redes de prática terapêutica. In: 

PINHEIRO, R. MATTOS, R. A. (orgs.). Razões públicas para a integralidade em saúde: o cuidado como valor. 

Rio de Janeiro: CEPESQ: IMS/UERJ: ABRASCO. pp. 263-278. 
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Na primeira tentativa de conversar com Mara, ela me disse que era um dia muito 

corrido, pois era a semana de medir o índice glicêmico da comunidade. Durante a entrevista, 

ela explicou que, uma semana por mês, sai às quatro horas da madrugada todos os dias para 

medir o índice glicêmico dos pacientes que necessitam. Ressalta que esse trabalho deveria ser 

feito pelo médico do Posto, mas ele não dá conta, tendo que atender emergências a todo o 

tempo. Suas atribuições extrapolam as responsabilidades do trabalho de agente de saúde: 

 

Entrou uma nova medida que essas coisas, medir glicemia, medir pressão, o 

agente de saúde pode fazer, ainda não ta regulamentado.  Não sou só agente 

de saúde, eu sou técnica de enfermagem, então por isso que eu faço, mesmo 

não sendo uma atribuição do meu cargo, porque é uma coisa que tem que se 

fazer. Porque a visita domiciliar normalmente acontece à tarde, porque aí 

medir a glicemia à tarde é ruim. Porque a pessoa já vai ter se alimentado, aí 

você não vai saber a glicemia, porque o certo é em jejum. Aí a gente tava 

ficando muito com esses pacientes sem ter uma assistência adequada, aí eu 

passei a fazer isso, dentro da minha área pra agilizar, porque tem um déficit 

de funcionário também. [Então você tá fazendo um trabalho extra, né?] Sim, 

pra agilizar um pouco o serviço. Aí cada quinze dias eu faço, quer dizer, tem 

a área de uma colega também, aí como ela não mede pressão nem nada 

disso, uma quinzena eu faço na minha área e na outra quinzena eu faço na 

área dela. Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E graças a Deus tá 

dando certo. A gente tá conseguindo controlar, porque quando a gente vê 

que tá alta demais, baixa demais, que tá fora do padrão e aí a gente leva o 

médico lá e ele resolve (Entrevista, Mara, 2018). 

 

O Posto de Saúde fica aberto das 7 horas da manhã às 16 horas, com o quadro 

completo de funcionários (médico, agentes de saúde, técnicos em enfermagem e motorista). 

Das 16 horas às 22 horas ficam no Posto um técnico de enfermagem para emergências. Das 

22 horas às 7 horas da manhã permanece apenas o motorista da ambulância para casos que 

necessitam encaminhamento ao hospital em Ilhéus.  

Apesar de Serra Grande pertencer a Uruçuca, o atendimento hospitalar é feito em 

Ilhéus por não haver hospital em Uruçuca. A Figura 40 apresenta a relação dos 

estabelecimentos de saúde do município de Uruçuca. 
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Figura 40 - Caderno de informações de saúde – Uruçuca 

Fonte: SUS (2010)96. 

 

Conforme informou Mara, o atual Secretário de Saúde de Uruçuca faz uma visita a 

Serra Grande a cada duas semanas. Segundo ela, ele busca oferecer aos agentes de saúde 

condições de trabalho, porém é tudo muito precário no próprio município, e as alternâncias de 

poder dos prefeitos sempre mudam essas condições. 

No evento que participei sobre as PANCs (Capítulo 4), com o auxílio de Mara, 

oferecemos vagas gratuitas aos agentes de saúde na intenção de informá-los sobre as PANCs 

disponíveis nos quintais das comunidades, suas propriedades nutritivas e seus riscos, 

propiciando uma alimentação mais saudável e autônoma para as comunidades. Participaram 

em torno de nove agentes de saúde, dos 14 que atuam no município, e esses foram apoiados 

com transporte oferecido pela Secretaria de Saúde. 

 Marina, médica do Posto de Saúde há aproximadamente quatro anos, destaca que as 

intervenções da Secretaria de Saúde no trabalho dos médicos são um problema. Também 

homeopata, a médica afirma que a comunidade tem preferência pelo uso de medicamentos 

alopáticos e quando quis oferecer outros tratamentos foi advertida pela Secretaria, após 

reclamações dos pacientes. 

Ainda segundo seu relato, a dificuldade que existe na relação entre nativos e 

forasteiros também está fortemente marcada no Posto de Saúde, pois este é visto como um 

 
96 Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm>. Acesso em: 20 set. 2019. 

 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/cadernosmap.htm
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espaço legitimamente nativo, em que forasteiros, sejam pacientes ou médicos, não são bem 

recebidos.  

O Posto de Saúde parece ser um importante lugar de resistência da comunidade nativa. 

Por um lado, conforme me relatou a médica e observando a atuação de Mara, é um lugar em 

que nativos se sentem à vontade para exigirem seus direitos. A própria médica comentou, de 

modo queixoso, que muitos pacientes já chegam lá com seus diagnósticos e exigem os 

remédios específicos que desejam. Apesar de essa questão ser relatada pela médica como uma 

dificuldade para uma atuação menos medicamentosa, de acordo com sua perspectiva, parece-

me que esta atitude destaca o quanto a saúde é um lugar de direitos para a comunidade local. 

Também Mara, uma das lideranças nativas da comunidade, encontra-se sempre no Posto de 

Saúde e está comprometida a garantir os direitos da comunidade nesse setor (conforme será 

apresentado a seguir). Assim, “enfrentar” o médico do Posto de saúde, exigindo exames e 

medicamentos, parece evidenciar agenciamentos do cuidado que articulam direitos para uma 

comunidade que se confronta com a desmedicalização de forasteiros e chegantes. 

Após algum tempo tentando atuar de acordo com os princípios homeopáticos, a 

médica do Posto decidiu aceitar e atualmente atende conforme as expectativas da 

comunidade. Por outro lado, afirma que atender a comunidade não nativa no Posto 

(forasteiros e chegantes) também é problemático. Conforme comenta, os próprios enfermeiros 

não gostam de receber forasteiros, reclamando que eles não têm cartão de vacina e querem ser 

atendidos antes de todos da fila.  

Marina comenta ironicamente que a comunidade nativa nunca solicita consultas fora 

do horário de trabalho quando encontra alguém na rua, mas com os forasteiros e/ou chegantes 

isso é bastante comum. Inclusive já ouviu mais de uma vez estes chegarem ao Posto 

afirmando que são amigos da médica e que querem ser atendidos fora da fila. Isso, de acordo 

com ela, é uma questão espinhosa, e diz concordar com algumas resistências dos nativos, já 

que os forasteiros e/ou chegantes costumam se colocar de maneira bastante desrespeitosa. 

Essa resistência gera inclusive outros problemas, como a não visitação dos agentes de saúde 

às casas dos forasteiros. Para os funcionários do Posto de Saúde, os forasteiros não necessitam 

desse serviço tanto quanto a comunidade. E como estão sobrecarregados, acabam ignorando 

as suas casas97.  

 
97 Eu, particularmente, nunca recebi visita de agente de saúde em minha casa, porém é também verdade que a 

maioria dos serviços de saúde por mim necessitados são resolvidos em Ilhéus, através de meu plano de saúde 

particular. 
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Outra questão entre nativos e chegantes que suscita divergências no Posto de Saúde 

são os partos. Como muitos partos que são realizados no distrito não passam pelo pré-natal no 

Posto, não são enviadas as vacinas para os recém-nascidos. As mães dessas crianças, 

conforme afirmou Mara, vão ao Posto pela primeira vez na hora de vacinar sem o cartão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que registra o número de moradores no distrito. Elas exigem 

a vacina como um direito, mas, segundo minha interlocutora, não entendem que, se os 

números não apontam essa necessidade, o município não envia para todos: se as vacinas 

forem dadas às crianças chegantes, as crianças nativas, cujas mães fizeram o pré-natal no 

Posto pelo SUS, ficarão sem a mesma. 

O Posto de saúde é, assim, ocupado pelos nativos como um território a ser defendido. 

Lá se encontra o direito à saúde dos que não possuem outras opções, já que forasteiros e 

chegantes normalmente dispõem de assistência no sistema privado. Mas também é que se 

trava certa disputa pelo direito dos novos nativos, filhos de chegantes, e filhos de nativos. 

Essa disputa passa, de um lado, por uma relação entre o compartilhar da vida, dos cuidados, 

com as mães passando pelo acompanhamento com as enfermeiras do Posto, e compartilhando 

questões físicas e emocionais em torno do nascimento da criança. De outro lado, os chegantes 

chegam ao Posto sem nenhuma relação pré-estabelecida com as pessoas dali e exigem seu 

direito como cidadãos, desconsiderando valores morais da comunidade. 

 

5.3 Cuidado comunitário 

 

Para conhecer a dinâmica de trabalho do Posto de Saúde, entrevistei por duas vezes 

Mara que, além de agente de saúde, é liderança na comunidade. Envolvida com diversas 

iniciativas que extrapolam os cuidados biomédicos em saúde, Mara abriu-me um novo 

universo, relacionado aos cuidados da comunidade de Serra Grande, especialmente “do outro 

lado da ponte”, onde vive a maioria das famílias carentes e nativas. 

Nessas entrevistas-conversas, convivendo com ela e outras lideranças comunitárias, 

como Samaha98, ampliei minha percepção da rede de cuidados em Serra Grande.  Projetos 

sociais reconfiguram o universo da saúde da comunidade nativa, em que urgências como a 

fome ou a violência contra a mulher são consideradas no processo do cuidado à saúde da 

comunidade. Apresento a seguir duas iniciativas com as quais tive mais proximidade e 

envolvimento durante meu campo de pesquisa. 

 

 
98 Criadora do Projeto Crochetando e Empoderando (apresentado no subitem 5.3.2). 
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5.3.1 Mara e as mães solidárias 

 

Figura 41 - Mara e as Mães solidárias 

 

Fonte: <http://www.rededefundos.org.br/membro_historias.php?id=45>.  Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

Mara nasceu na zona rural de Uruçuca, onde vivia com seus pais e irmãos até os 

quatro anos de idade, quando se mudaram para o município. Apesar não saber ao certo o 

motivo, o período coincide com o momento de declínio do cultivo do cacau, ocasionando 

grande migração da zona rural para a zona urbana na região (como descrito no Capítulo 1). 

Ela cresceu em Uruçuca e trabalhou como empregada doméstica até fazer o curso Técnico em 

Enfermagem e assumir o cargo de agente de saúde, em 1999, no recém-criado Posto de Saúde 

da Família. Após se mudar para o distrito, passou a se envolver com as questões sociais da 

comunidade, tanto como agente de saúde quanto moradora. 

Conforme seu relato, por volta de 2007, durante as consultas para aferir a pressão no 

Posto de Saúde, ela recebia frequentemente reclamações dos pais sobre a escola, justificadas 

como motivo de nervosismo para os responsáveis. Coincidentemente, nesse período o 

Instituto Arapyaú99 iniciava a elaboração do DPR de Serra Grande. Neste movimento, a 

comunidade participava de várias reuniões para decidir quais os principais problemas e as 

 
99Apresentado no Capítulo 6. 

http://www.rededefundos.org.br/membro_historias.php?id=45
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soluções possíveis. Na mesma época Mara estava preocupada com a escola e com a educação 

de seu filho matriculado na Escola Municipal Prísco Viana, e refletia sobre o que poderia 

fazer para melhorar as condições de estudo das crianças da comunidade. Foi assim que ela 

começou a participar da elaboração do DPR. 

Durante a realização do Diagnóstico Participativo Rural, ela conta que houve uma 

dinâmica em que a vila era comparada a um cacaueiro, sendo necessário identificar os frutos 

podres. Como Mara afirma, foram identificados vários problemas, especialmente o transporte 

e a merenda escolar. Assim, o Instituto, responsável pelo DPR, criou Grupos de Trabalho 

(GT) para atuar nas áreas definidas. Mara ficou responsável pelo GT de merenda, junto com 

algumas outras mães da escola que se voluntariavam para fazer uma merenda mais saudável 

para as crianças. 

 

Dentro desses alunos, muitos chegavam às seis da manhã, porque vinham da 

roça, e a primeira refeição deles era só às dez horas, e ainda por cima ruim. 

Aí menino nervoso, muita briga, muita dificuldade. Aí o Arapyau entrava 

com o dinheiro e a gente com a mão de obra voluntária pra fazer a merenda e 

levar na escola. No início era um grupo grande e, no final, ficamos, eu, Gura, 

Soliene, Marlene, Dona Maria, Olga e Dalva (Mara, 2018). 

 

Foi assim que surgiu o Projeto “Merenda Solidária”. No início, em 2011, Mara conta 

que elas trabalhavam na cozinha de sua casa, mas no ano seguinte a prefeitura trouxe o grupo 

para dentro da merenda escolar100: isso significava ter um espaço para a elaboração da 

merenda, apoiado pela prefeitura. Assim foi a dinâmica da merenda até o ano de 2013. No ano 

seguinte, mudou a prefeitura do município e, consequentemente, o projeto. Como já foi dito 

anteriormente, o poder público em Uruçuca parece oscilar entre duas famílias. 

 

Até o ano de 2013 era o governo do Moacir, mas em 2014 começou o 

governo da Fernanda, aí mudou tudo. O secretário de saúde, que era o irmão 

de Fernanda, Fabrício Silva, ele não teve mais interesse em nos chamar. O 

dinheiro quem dava era o Arapyau, a prefeitura dava o espaço e ele não deu 

mais o espaço (Mara, 2018). 

 

Com o fim do apoio da prefeitura, o Projeto Merenda Solidária perdeu a entrada na 

escola, que voltou a fornecer a merenda como era feita antes do projeto, uma alimentação 

muito pobre nutricionalmente e montada por um funcionário da prefeitura. Mara destaca que, 

tanto durante o desenvolvimento do DPR quanto nos anos que se seguiram com sua 

 
100 A merenda escolar é um espaço da prefeitura, como um grande salão com alguns equipamentos de cozinha 

localizado no outro extremo da praça Pedro Gomes. É lá que é feita a merenda, já que os prédios das escolas 

Municipais não possuem cozinha. 
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participação na Merenda Solidária, tornou-se evidente que a alimentação da comunidade era 

uma questão para muitas famílias carentes. Diante disso, em 2015 o grupo submeteu o Projeto 

Mães Solidárias a um edital aberto pelo Consulado da Mulher e foram contempladas. O 

projeto visava a elaboração de um sopão, nutricionalmente rico e balanceado, para a 

comunidade carente, distribuído quinzenalmente. Com a verba, as mães solidárias 

conseguiram adquirir freezer, fogão e arcar com os custos dos alimentos para o sopão durante 

um ano.  

Essa estrutura foi montada e mantida em uma casa alugada pelo Instituto Arapyau, que 

funcionava como um espaço para receber crianças durante o dia, como apoio aos pais do 

Bairro Novo que precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar seus filhos. Porém, em 

2016, o Arapyau reformulou suas estratégias de ação nas comunidades atendidas e retirou 

alguns auxílios, como o aluguel da casa em que acontecia o projeto. 

Desde então, as Mães Solidárias vêm buscando novas formas de manter o sopão 

solidário por meio de doações da comunidade em alimentos, mão de obra e lugar para a 

elaboração da sopa. Atualmente, elas oferecem serviços de alimentação (café da manhã, 

almoços e lanches) que podem ser contratados para eventos, sendo a verba destinada à 

manutenção do projeto. 

Em 2019, conheci o novo espaço das Mães Solidárias às margens da represa do rio 

Pancadinha, que foi doado pela Associação de Moradores da Represa. Até o momento o 

espaço não possui banheiro, rede de esgoto e energia, o que torna o trabalho ainda bastante 

precário. 

 

As mães solidárias vêm atuando dentro de Serra Grande sempre articulando 

e promovendo ações que despertam a vontade nas pessoas, para que 

busquem os seus direitos e deveres sociais que consistem na melhoria de 

vida. O projeto já funciona há quase dez anos e se tornou amplamente 

conhecido, tendo em vista que essas mulheres que compõem a equipe 

mantêm o espírito solidário para gerar uma melhor qualidade de vida na 

família. Através delas, que são multiplicadoras de opinião, e o que ela 

aprende é usado com toda a família, causando mudança no comportamento 

dos filhos e companheiro.  

Trabalhar coletivamente despertou neste grupo o desejo de empreender uma 

ação permanente para assegurar a cultura da região, transferir conhecimento, 

despertar para uma alimentação mais saudável e melhor qualidade de vida. E 

também do voluntariado da comunidade. Solidariedade! É a palavra que 

melhor expressa a riqueza deste trabalho. (Página Facebook Mães 

Solidárias101) 

 

 
101 Disponível em:<https://www.facebook.com/M%C3%A3es-Solid%C3%A1rias-1555907874641392/>. Acesso 

em: 20/03/2019 

https://www.facebook.com/M%C3%A3es-Solid%C3%A1rias-1555907874641392/
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5.3.2 Samaha e o “Crochetando Empoderando” 

 

Figura 42 - Samaha e o Projeto Crochetando e empoderando 

 

Fonte: <http://www.rededefundos.org.br/membro_historias.php?id=45>. Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

No ano de 2017, segundo pesquisa do Instituto Maria da Penha102, Itacaré encontrava-

se entre os 10 municípios mais violentos contra a mulher no Brasil. Não existem dados 

específicos sobre Serra Grande, mas devido à proximidade geográfica e aos relatos das 

lideranças femininas da região (Mara e Samaha), a violência contra a mulher no Bairro Novo 

e na Zona Rural de Serra Grande é considerável, porém, velada103.  

Samaha nasceu em Itacaré e vive em Serra Grande há mais de 20 anos. Ela é mãe de 

três crianças, uma menina maior, que mora com o pai em Porto Seguro, e dois filhos menores, 

de dez e oito anos, de seu segundo casamento em que relata ter sofrido a maior parte das 

violências físicas, patrimoniais e emocionais. Conheci Samaha durante a organização do 

evento Serra Lilás (que descreverei no próximo capítulo). Eu e Marina104 fomos a uma 

reunião do grupo “Mulheres Empoderadas”, um grupo criado por Samaha e Joseane105 com o 

 
102O Instituto será apresentado detalhadamente no próximo capítulo. 
103O tema de violência contra a mulher será retomado no Capítulo 6. Neste momento, atenho-me à história de 

Samaha. 
104 Voluntária da Agência de Fomento Tabôa, envolvida com a organização do evento Serra Lilás. 
105 Terapeuta a quem já me referi no Capítulo 3. 

http://www.rededefundos.org.br/membro_historias.php?id=45
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intuito de criar uma casa de acolhimento a vítimas da violência contra a mulher. Nesse dia, 

Samaha contou um pouco da violência que sofreu e da dificuldade de sair devido à falta de 

condições financeiras e estruturais. 

Vítima de violência frequente, sem condições econômicas de se separar e sem apoio 

de seus familiares, Samaha aprendeu a fazer crochê para conseguir a renda necessária para se 

divorciar. Após seu divórcio, Samaha criou o Projeto “Crochetando e Empoderando” com o 

apoio da agência de fomento Tabôa. Ela ensinava adolescentes a crochetar como forma de 

conquistarem sua independência econômica e não se submeterem a relações de violência 

devido à falta de condições financeiras. 

As aulas eram semanais, aconteciam na própria casa de Samaha e o grupo chegou a ter 

oito adolescentes do Bairro Novo. Durante o tempo em que estavam reunidas, as adolescentes 

conversavam sobre vários assuntos: família, sexualidade, violência e, de maneira informal, 

Samaha introduzia algumas reflexões sobre romantização da violência, métodos 

contraceptivos e empoderamento feminino. Porém, como seu público era majoritariamente de 

filhas de mães evangélicas, as conversas eram frequentemente repreendidas pelas mães e 

muitas adolescentes saíram do projeto devido aos assuntos abordados durante as oficinas. 

Samaha relata com bastante indignação a postura das mães, que acreditava serem 

coniventes com as violências sofridas por elas mesmas e pelas filhas em seus 

relacionamentos, e afirma que o Projeto deveria ser muito mais valorizado inclusive pelos 

representantes da Igreja Evangélica “que mandam na cabeça do povo”. 

Samaha apresenta uma personalidade forte e uma postura bastante combativa nas 

questões sociais. Declaradamente contrária à atuação das Igrejas Evangélicas na região e em 

campanha contra a candidatura de Jair Bolsonaro durante as eleições de 2018, Samaha acabou 

se mudando de Serra Grande por sofrer frequentemente ameaças de morte vindas dos eleitores 

do candidato. Atualmente vive em Itacaré e busca retomar o projeto com as adolescentes 

desse município, mas mantém-se presente na região de Serra Grande sempre que possível, 

atuando em causas que dizem respeito à violência contra a mulher, racismo, desigualdade 

social, machismo e outras questões sociais relevantes. 

 

5.3.3 Cuidado comunitário e tradição 

 

As experiências apresentadas neste capítulo se diferenciam dos agenciamentos 

abordados no capítulo anterior. Os cuidados do outro lado da ponte apontam para algumas 

questões. Primeiro, a diversidade: os “terapeutas tradicionais” de Serra Grande apresentam 
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diferenças, tanto dos modos de aquisição de seus conhecimentos quanto dos males que tratam 

e seus instrumentos. Seu Zé de Bidiu e Seu Mário se valem de forças extra-humanas em seus 

tratamentos que compreendem males para além do corpo biológico. As ervas participam e 

agem nos processos de cura, assim como o reconhecimento do dom e a não valoração 

monetária de sua prática, como também o fazem Dona Miúda e Dona Izabel. Porém, para elas 

os males parecem participar de uma “fisiologia” do corpo, que os chás e infusões tratam de 

prevenir e de curar. Pode-se dizer também que seus caminhos como terapeutas não lhes foi 

imposto, mas emergiu na trajetória de suas vidas. As ervas (para Val e Dona Miúda) ou 

plantas (para Dona Izabel, Seu Mario e seu Zé de Bidiu) são os agentes principais que atuam 

na cura, seja nos chás e banhos, seja nas benzeções. Todos oferecem seus dons sem 

diferenciações sociais ou restrições financeiras, assim como oferecem abertamente seus 

saberes com a intenção de compartilhar e autonomizar seus “pacientes”.  

O mesmo também acontece com Dona Val, em que a autonomia do saber, do cuidado 

de si parece ser um ponto de encontro de todos esses terapeutas. De certa forma, esses 

terapeutas apresentam afinidades também com Mara e Samaha, cujos agenciamentos do 

cuidado estão espraiados nas iniciativas comunitárias. Tavares e colaboradores (2019, p. 146-

147) conceituam as formas tradicionais de cuidado em sua irredutibilidade aos dualismos da 

eficácia das plantas versus eficácia das crenças: 

 

Assim, a valorização desses conhecimentos não se faz apenas nos termos do 

reconhecimento das qualidades fitoterápicas, garantidas pelos princípios 

ativos das plantas, como visibilizadas nas abordagens das etnociências. [...] 

Trata-se, portanto, de conhecer e experimentar outras formas de saber e de 

fazer que não espelham equivalências perfeitas com as classificações 

científicas. Sempre haverá algum ônus nas “passagens” de um sistema a 

outro, mas as “ausências” de correspondência de ervas e taxonomias 

científicas ou as diferenças nos usos terapêuticos não podem ser relegadas à 

vala comum das “crenças populares”. [...] As ervas e outros elementos 

também podem ser implicados nas “palavras”, nas rezas, que podem afastar 

ou atrair energias, fechar corpos. É preciso ter cuidado com as palavras, que 

combinam observância e inventividade: pode-se rezar baixinho, para que 

ninguém ouça, ou falar em voz alta as palavras aprendidas; pode-se deixar 

vir do coração pequenas diferenças nas palavras, ou até novas palavras e 

novas rezas.  Em todas as possibilidades, são as palavras das rezas e das 

lembranças e esquecimentos que precisam ser cuidadas em sua potência [...]” 

 

A meu ver, a autonomia nas terapêuticas nova era apresentada nos capítulos anteriores 

distingue-se dessas formas de cuidado. Se, para os adeptos nova era, a errância religiosa, a 

recombinação de referências, a autonomia no processo do cuidado de si passa por escolhas e 

abertura ao imponderável, no caso dos que são contemplados com os projetos sociais de 
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Samaha e Mara, a autonomia leva em conta a necessidade de sobrevivência. O mesmo 

também se evidencia com as iniciativas em saúde. Nas terapêuticas nova era os projetos 

passam pela saúde subjetiva e emocional, vinculada às violências espirituais; já do outro lado 

da ponte, as redes de cuidado são coletivizantes, implicando em ações práticas de 

transformação social. As necessidades de sobrevivência, como alimentação e integridade 

física, representam a concepção de saúde dos nativos, sobretudo dessas agentes sociais. O 

Posto de Saúde visibiliza os “maus encontros” (OLIVEIRA, 2017) que também existem, e 

que produzem interrupções na vitalidade dos agenciamentos do cuidado em Serra Grande. 

É preciso esclarecer, ainda, não ser minha intenção classificar ou hierarquizar os 

agenciamentos em “modalidades” ou “tipo” de cuidado. Ressalto apenas que os cuidados da 

biomedicina, as práticas terapêuticas nova era e as práticas tradicionais devem ser 

compreendidos na relação com as formas de habitar o lugar, que é corporal, espiritual, mas 

também social. Eu diria existencial. 
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CAPÍTULO 6 

OUTRAS PONTES 

 

Até aqui apresentei Serra Grande, alianças e conflitos de agentes no que se refere ao 

cuidado: do meio ambiente, da espiritualidade e comunitário. Certamente as experiências 

relatadas até então não estão apartadas e oferecem encontros, atravessamentos e pontos de 

convergência, assim como pontos de conflito. Neste último capítulo busco descrever alguns 

encontros que reúnem as diversas formas de cuidado, produzindo experiências plurais. 

Tratarei da saúde física, espiritual, social e ambiental que confluem em alguns agenciamentos 

em Serra Grande. 

Assim, neste capítulo desenvolvo a ideia de outros agenciamentos do cuidado como 

forma de relacionar as tessituras diversas que acompanhei em Serra Grande e que se referem à 

saúde ampla da comunidade. Esses acontecem de um lado ou de outro da ponte. Em seguida, 

descrevo alguns mediadores entre esses dois lados da ponte que buscam conectar esses 

mundos por meio do cuidado. Finalizo propondo uma reflexão sobre as diversas 

compreensões de mundo, (eco)logias que se encontram e se reencontram nesses 

agenciamentos dos cuidados que compõem Serra Grande e seus modos de habitar. 

 

6.1 Agenciamentos do cuidado 

 

Quando iniciei minha pesquisa de campo, pensava em abordar as “terapêuticas 

tradicionais” como questão de pesquisa. Porém, logo me dei conta de que esse recorte não 

fazia sentido na dinâmica dos agenciamentos do cuidado em Serra Grande. Se a categoria 

“tradicional” é importante em movimentos de identificação política de grupos minoritários 

para a garantia e conquista de direitos, como bem sinalizou Carneiro da Cunha (2009), essa 

identificação dos terapeutas e de suas práticas não é adequada para compreender os modos de 

habitar em suas afetações mútuas. 

Como pontua Carneiro da Cunha (2009), o tradicional não configura uma unidade que 

remete a uma “cultura” substantiva (estoque de conhecimentos) com referência no passado, 

no conhecimento ancestral e nas minorias. Entende-se como minorias os grupos indígenas, 

quilombolas e marisqueiros que não constituem unidades homogêneas, fechadas e estagnadas, 

como o senso comum parece supor. No entanto, se por um lado a ideia de que os saberes 

tradicionais são marcados por diferentes protocolos de conhecimento, por outro, essas formas 
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de cuidado não dão conta das dinâmicas que os agenciamentos do cuidado parecem criar em 

Serra Grande. 

Quando me aproximei de Dona Val, liderança do Caminho das Ervas, comecei a 

perceber que referir-se a ela como terapeuta tradicional seria empobrecer uma experiência 

muito mais complexa. Ao encontrar outros terapeutas, observando suas histórias e realidades, 

também percebi que a ideia de tradicional, como sinal diacrítico contemporâneo, não parecia 

marcar suas presenças no mundo, com suas formas específicas de aprender e viver, e em seus 

autorreconhecimentos. Diante dessas dificuldades, considero três questões importantes para 

refletir sobre os agenciamentos de cuidado em suas relações com os modos de habitar em 

Serra Grande. 

A primeira questão está na relação conflituosa entre o “espírito sem lar” versus o 

habitar o território. Amaral (2000), propõe a expressão “espírito sem lar” para se referir à 

característica errante dos nova era, que se colocam em trânsito e não estabelecem um 

fundamento essencialista com as experiências pelas quais passam, o que implica certo 

desapego dos vínculos com pessoas, grupos e lugares. Essa característica vai de encontro à 

experiência territorializada do modo de habitar nativo de Serra Grande, em que o território e a 

Mata são referências de existência, de vida.  

Poderia sugerir que as três variações principais já mencionadas: nativos, forasteiros e 

chegantes referem-se a modos de habitar que se relacionam com certos agenciamentos do 

cuidado. Nesse sentido, eu diria, os nativos estão “territorializados”, ou seja, mantêm fortes 

vínculos com a terra. Vínculos históricos, afetivos e de extração de matérias-primas da Mata 

(o equivalente à Natureza para forasteiros e chegantes) que se mantêm colados à existência. 

Possuem relações de parentesco e afinidade com outros nativos e uma identidade constituída 

pelos modos de vida e solidariedade que compunham esta comunidade anteriormente. Os 

cuidados nativos estão voltados à comunidade, tratando-se de um cuidado–existência que 

busca promover e garantir a saúde básica da comunidade nativa. 

Forasteiros, em seus habitares, tenderiam a construir outras formas de territorialidade e 

relação com a Natureza, “ecoterritorializados”, já que orientados para uma vida “mais 

ecológica” em proximidade com a Natureza. Sem um vínculo histórico regional que 

caracteriza a relação dos nativos com a Serra, os forasteiros que vieram para Serra Grande nos 

últimos 20 anos possuem um vínculo temporal “suficiente” para estabelecer relações mais 

próximas com a comunidade e o lugar. Suas trajetórias em Serra incluem iniciativas de 

preservação ambiental e inclusão social além de uma busca pessoal orientada por 

espiritualidades estilo nova era. 
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Esse vínculo com o território de Serra Grande e seu entorno se faz muito menos 

presente entre os que se autodesignam chegantes. Muitos destes parecem estar propriamente 

desterritorializados, e podem mesmo ter o desejo de transitar entre diversos lugares onde 

possam encontrar experiências voltadas ao cuidado de si. A busca de terapêuticas e 

autodesenvolvimento entre muitos dos que “chegam” parece estar ligada a modos nova era 

mais contemporâneos, e conta possivelmente para esse desengajamento com o território e a 

comunidade local, sendo a estadia (ainda) curta de muitos destes chegantes. Uma parte destes 

habitantes mais recentes de Serra Grande veio para o lugar com projetos específicos e já 

formatados nos modelos de habitação de fazendas agroecológicas ou condomínios de 

bioconstrução. Esses “coletivos-alternativos” nos arredores da Vila tendem a se manter 

afastados da comunidade local de nativos e dos habitares do território por estes. Ao plantar no 

território suas próprias fazendas ou condomínios, tais chegantes criam ambientes com 

fronteiras bem marcadas tanto espacialmente – aquelas desenhadas nos limites do regime de 

propriedade - quanto na composição do grupo de condôminos e seus modos de coexistência. 

Esse habitar, enfim, tende a estar menos implicado com a comunidade que já vivia em Serra, e 

mais engajado com os próprios projetos ambientais e de autodesenvolvimento que estas 

propostas compreendem. 

A etnografia dos agenciamentos do cuidado em relação aos modos de habitar nos 

permite acompanhar as transformações por que passa esse meta-referente comum, às vezes 

denominado “Mata”, “Mato, “Floresta” ou “Natureza”. De um lado da ponte, a Natureza, com 

suas figuras de mãe da humanidade, responsável pela qualidade de vida humana, força a ser 

preservada e reverenciada, participa ativamente das técnicas de espiritualidade terapêutica 

(TAVARES, 2012), por meio das ervas medicinais e das plantas de poder que orientam as 

formas de cuidado em saúde, além de representar a materialização da qualidade de vida na 

Vila Alta de Serra Grande. Do outro lado da ponte, a Mata ou o Mato, somada às forças 

humanas e não humanas em relação compõem um universo de cuidados da saúde que 

extrapola os limites terapêuticos e agenciam diversas forças em prol da sobrevivência e bem-

estar.  

Além da relação Natureza e território como uma primeira característica dos 

agenciamentos do cuidado em Serra Grande, uma segunda questão diz respeito às condições 

socioculturais que extrapolam os limites do conceito de saúde, e que podem ser mais bem 

compreendidas por meio do conceito de cuidado. Ao conhecer a ação dos agentes de saúde, 

especialmente de Mara, verifiquei outras modalidades do cuidado que não são restritas às 

práticas terapêuticas – sejam espirituais, alternativas ou biomédicas. Elas dizem respeito ao 
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cuidado ampliado, que abarca garantia de alimentação, a sociabilidade, as condições de 

moradia e a educação como formas de saúde que equivalem a condições existenciais 

desejáveis. 

No trabalho de Tavares et al. (2016) sobre o Programa de Saúde da Família na região 

de Itaparica, os autores destacam a importância das transformações do sistema de saúde, bem 

como o papel central dos agentes de saúde na reformulação de um olhar mais amplo. Eles 

chamam a atenção para as consequências da atuação dos agentes de saúde na ESF. 

 

Por serem práticas que levam em consideração as redes locais em que o 

indivíduo está situado, estas precipitam – no sentido de Wagner (1975), 

como consequências não intencionais – a intensificação dos dilemas da 

convivência cotidiana na ESF. Os dilemas podem, inclusive, se estender para 

além das noções usuais do cuidado terapêutico (tecnologias de intervenção 

sobre os corpos), mobilizando desacordos em torno dos agenciamentos mais 

amplos do cuidado (TAVARES et al., 2015, p.493). 

 

Ao entrevistar Mara e acompanhá-la106, observava como seu olhar estava atento às 

questões sociais que envolviam as famílias atendidas. Certa vez, enquanto servíamos o sopão 

solidário, Mara questionou a mãe de uma criança que se aproximou para encher sua vasilha: 

“Cadê o aparelho dele?” Era uma criança com deficiência auditiva e o aparelho, que Mara 

conseguiu por meio de doação para a família, não estava sendo usado pela criança naquele 

momento. Percebi que a sua atuação se espraia pelo cotidiano, não se limitando às práticas 

listadas dentre as funções dos agentes de saúde. Trata-se de um cuidado que vaza pelo mundo 

vivido da vila. 

Mol (2008) propôs que a lógica do cuidado se confronta com a lógica da escolha 

dentro do universo de saúde. Conforme afirma a autora, a dimensão da escolha apresenta 

decisões pontuais e que não consideram continuidades e rupturas, bem como as dificuldades 

impostas pelas particularidades da vida de cada paciente. Segundo a autora, a ideia de cuidado 

abarca certa readaptação cotidiana frente aos imponderáveis da vida. 

 

Assim, na lógica do cuidado, os fatos e as tecnologias são mais fluidos do 

que a lógica da escolha os considera, enquanto a vontade e os desejos são 

mais restritos. Menos fluido. O controle não está em oferta. O mundo pode 

muito bem ser adaptável e ajustável, mas apenas até certo ponto. Existem 

limites para o que pode ser alterado - mas esses limites não são óbvios no 

começo. É difícil prever o que pode funcionar e o que falhará. Assim, a 

lógica do cuidado quer que experimentemos cuidadosamente. Tente, esteja 

 
106 Mara é responsável pelo sopão solidário e participa ativamente de diversos eventos que tratam de questões 

comunitárias descritos a seguir. 
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atento ao que acontece, adapte isso, aquilo ou aquilo e tente novamente 

(MOL, 2008, p.12, tradução livre). 

 

Muitos pacientes de Mara certamente não possuem opções para escolhas. E com suas 

condições limitadas necessitam de uma atenção que não coloca a dimensão da escolha como 

definidora, mas a readaptação processual dentro do que lhes é possível. E sua atuação 

reverbera os dados levantados sobre os agentes de saúde de Itaparica, apresentados por 

Tavares et al. (2016). 

 

A concepção de saúde e doença dos profissionais enfatiza a importância dos 

bons hábitos de vida. Mas as ambiguidades sobre o que sejam os problemas 

repercutem na forma como os profissionais, especialmente os ACS, 

conceituam a saúde, doença e hábitos de vida: ora medicalizando os 

conceitos; ora deslocando-os para o contexto das relações em que esses 

conceitos são ressignificados. Assim, quando interpelados sobre os fatores 

que causam as doenças, responderam que no seu trabalho cotidiano os 

cuidados com a saúde não são vistos como separados dos demais cuidados 

(econômico, religioso, psicológico) (TAVARES et al., 2016, p. 504). 

 

Nesse sentido, quando utilizo “cuidado”, refiro-me ao conceito proposto por Bonet 

(2014), que requer uma visão ampliada do cuidado, assim como Serra Grande parece apontar. 

Já não se refere meramente a uma dimensão biológica ou terapêutica no sentido biomédico ou 

nova era e que se associa à saúde. São ações que mobilizam o entorno, o ambiente e as 

dimensões morais e políticas da comunidade. 

 

Com essa plasticidade ampliada o cuidado abrange, também, a dimensão 

política das ações cotidianas do cuidar, sejam dos profissionais ou dos 

usuários. [...] A dimensão moral se apresenta na ideia de que o cuidar se 

relaciona a uma passagem do dilema da autonomia ou dependência para a 

interdependência humana. Cuidar, para Tronto, implica um engajamento 

com o outro que conduz a uma percepção-ação (Tronto, 2009: 102). E, 

finalmente, cuidar não se restringe à dimensão individualista ou à diádica, 

mas envolve os objetos e o entorno onde as ações de cuidar são 

desenvolvidas e têm uma função social e política na cultura (Tronto, 2009: 

103). Nesse sentido, cuidar é uma prática e uma disposição, mas estas duas 

características variam segundo as situações (BONET, 2014, p.337). 

 

Em ambos os lados da ponte, a concepção de saúde e os cuidados despendidos para 

sua promoção extrapolam a terapêutica, vazando por outras dimensões (INGOLD, 2012a). De 

um lado da ponte, espiritualidade, educação, ambientalismo; do outro, práticas de cuidado 

para lidar com a desigualdade, violência, alimentação e condições de moradia. 
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O terceiro ponto que apresento diz respeito à forma como a biomedicina, as 

terapêuticas alternativas e tradicionais, a política, a vicinalidade, as solidariedades, e várias 

outras dimensões do cuidado se misturam e interagem neste lugar. Formulam encontros ou 

tessituras (INGOLD, 2012) únicas, precárias e instáveis. É nesse sentido que proponho 

utilizar a ideia de agenciamentos do cuidado para relatar tais tessituras que se atualizam, se 

conectam, se afastam e se misturam em Serra Grande. Essas formas de cuidado atravessam “a 

ponte” de um lado a outro, e, pode-se dizer, formulam novas pontes107. 

Conforme Machado (2016), a ideia de agenciamentos é interessante no sentido 

deleuziano (Deleuze, 2004) porque comporta muitos heterogêneos, estabelece ligações entre 

diferentes. E é dessa forma que percebo os agenciamentos do cuidado em Serra Grande. O 

conceito de agenciamento proposto por Deleuze e utilizado em diversos trabalhos sobre 

terapêutica (TAVARES, 2017b, MACHADO, 2016) propõe a problematização das 

hierarquias, classificações e tipologias apriorísticas dos modos de cuidado com a saúde e das 

próprias concepções de saúde, priorizando o foco nos acontecimentos em um recorte espaço-

temporal. Machado (2016, p. 90) destaca: 

 

[...] a importância de dar atenção para todos e tudo que os agenciamentos 

unem e dividem, sem definir a priori quem pode ou não falar melhor sobre as 

práticas ligadas ao cuidado com a saúde. Especialistas, leigos e coisas serão 

– no sentido sugerido aqui – interlocutores. [...] Aqui o primeiro afastamento 

da ideia de “intermedicalidade”, pois “medicina tradicional”, “medicina 

alternativa”, “biomedicina”, “religião”, “auto-atenção”, “auto-medicação”, 

“benzedura” não serão tomados como a priores que se relacionam 

hierarquicamente ou não; excluído uns, conectando outros; criando “zonas 

de contato”. 

 

Essa diversidade dos agenciamentos do cuidado salta aos olhos em um cenário de 

cuidado ativo e diverso como Serra Grande. Isso me leva a tomar como inspiração as 

observações de Tavares (2017b) sobre as descrições antropológicas dos processos 

terapêuticos – e aqui eu diria de cuidado – que devem valorizar as fricções com outras 

epistemologias, descentrando corpos e sujeitos. “E assim podemos extrair algumas 

advertências importantes dos nossos limites conceituais sobre o que sejam saúde, doença e 

cura, para serem compreendidos em outras traduções possíveis”. (TAVARES, 2007b, p.203).  

Ressalto que a descrição das diversas práticas de cuidado, as quais foram relatadas até 

aqui, formulam duas grandes modulações do cuidado, no sentido de Goldman (2018). Um 

encontro que não é sobreposição, nem oposição, mas modulações que se formulam e 

 
107 Essas pontes serão descritas a seguir. 



187 
 

 

recombinam elementos, ora de um lado, ora de outro, ora terceiros. Na perspectiva do estudo 

realizado em Serra Grande, essa expressão remete aos agenciamentos de cuidado que apontam 

para essas modulações: de um lado da ponte, de outro e infinitos entre. 

De um lado, a espiritualidade terapêutica aparece como grande referente dos diversos 

agenciamentos de saúde, envolvendo espiritualidade, alimentação, relacionamentos, 

educação, técnicas terapêuticas diversas e uma infinidade de elementos mencionados 

anteriormente que compõem esta modulação. No lado oposto, as noções de solidariedade, 

comunidade, desigualdade e violência agenciam outras formas de cuidado. Esses dois lados 

da ponte, porém, estão em contato nas disposições territoriais e os agenciamentos de cuidado 

promovem variações nestas modulações. Nos itens a seguir descrevo algumas experiências 

em que tais forças oscilam. 

 

6.2 Assistência e cidadania 

 

Quando entrevistava Dona Regina, uma das anciãs, ela me contou que não gostava de 

projetos sociais. Para ela, as pessoas chegavam, prometiam mundos e fundos e depois iam 

embora, não se importando com quem havia criado expectativas pelas promessas alheias. Essa 

restrição aos projetos sociais foi recorrentemente mencionada por muitos interlocutores 

nativos. Atualmente Serra Grande conta com mais de 50 projetos sociais, segundo Robson108, 

e, como muitos nativos relatam, esses projetos só existem no papel, para ganhar o dinheiro ou 

durante o tempo em que recebem verba. A questão, ao que parece, é que em Serra Grande 

temos uma “cultura de projetos”: a proposição de projetos sociais por meio de editais com 

recursos vinculados ao seu tempo de execução. Com o fim desses recursos, torna-se inviável a 

continuação e, muitas vezes, os projetos acabavam deixando coisas por fazer ou pessoas 

envolvidas “na mão”. 

Tentei fazer um levantamento dos projetos, porém não consegui encontrar alguém que 

pudesse me listar os principais. Quando conversava com as pessoas sobre este tema, cada uma 

mencionava que havia ouvido sobre um ou outro, mas não sabiam informar quem era o 

responsável ou a qual financiador estariam vinculados os projetos. De todo modo, descreverei 

os projetos com que tive contato e que me parecem ser os mais reconhecidos na comunidade.  

Muitos projetos voltam-se para questões ambientais, como a desova de tartarugas – 

Projeto Amar; a limpeza das praias – Projeto Grauçá; para o sobre empoderamento negro, ou 

feminino – Projeto Beleza de Serra. Além desses, há projetos técnico-educativos, que ensinam 

 
108 Robson é funcionário da Tabôa, agência de fomento de Serra Grande que será descrita a seguir. 
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a trabalhar a madeira, o artesanato ou a informática, projetos voltados a gestantes ou à 

educação sexual (menciono alguns deles na apresentação da Tabôa, agência de fomento e seus 

financiamentos no ano de 2018, no subitem 6.2.3)  

A agência Tabôa luta contra essa “má fama” na comunidade com relação aos projetos 

sociais. E por isso acabou se formulando como agência de fomento para tentar contornar as 

impressões negativas causadas por projetos sociais e ONGs anteriores. Alguns programas se 

mantiveram, pois reformularam suas formas de financiamento para se manter ativos e se 

estabilizar dentro da comunidade, mesmo que ainda sejam vistos com desconfiança e crítica 

por muitos moradores da região. Nas próximas sessões, descrevo três projetos que hoje 

ocupam um lugar relevante na transformação social em Serra Grande. 

 

6.2.1 Instituto Floresta Viva 

 

Figura 43 - Instituto Floresta Viva 

 

Fonte: <http://www.hnb.org.br/notiacutecias/human-network-do-brasil-visita-o-viveiro-escola-

da-floresta-sede-do-instituto-floresta-viva>. Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.hnb.org.br/notiacutecias/human-network-do-brasil-visita-o-viveiro-escola-da-floresta-sede-do-instituto-floresta-viva
http://www.hnb.org.br/notiacutecias/human-network-do-brasil-visita-o-viveiro-escola-da-floresta-sede-do-instituto-floresta-viva
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Figura 44 - Viveiros de mudas – Floresta Viva 

 

Fonte: <http://www.hnb.org.br/notiacutecias/human-network-do-brasil-visita-o-viveiro-escola-

da-floresta-sede-do-instituto-floresta-viva>. Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

Como afirmou o professor da UESC, que está à frente do Instituto, Rui Rocha, em 

entrevista: 

 

Se o Floresta Viva é filho do IESB, O IESB é filho do Imazon, então o 

floresta é neto do Imazon e neto também de Chico Mendes, neto da luta dos 

Povos da Floresta da Amazônia com uma pegada de ativismo civil, mas com 

uma pegada acadêmica também, de juntar a ciência com a visão de 

cidadania, de envolvimento com a realidade, não só de produção do 

conhecimento mas de transformação da realidade (Entrevista, Rui Rocha, 

2019). 

 

Retomando a história do IESB (apresentada no Capítulo 1) que participou ativamente 

na negociação dos impactos da construção da BA – 001, no estabelecimento do Parque 

Estadual da Serra do Conduru e das APAs Lagoa Encantada e Itacaré-Serra Grande, Rui 

Rocha relata que em 2003 o IESB estava crescendo muito e se envolvendo com projetos mais 

sofisticados pelo Sul da Bahia. A iniciativa Floresta Viva era um projeto com início, meio e 

http://www.hnb.org.br/notiacutecias/human-network-do-brasil-visita-o-viveiro-escola-da-floresta-sede-do-instituto-floresta-viva
http://www.hnb.org.br/notiacutecias/human-network-do-brasil-visita-o-viveiro-escola-da-floresta-sede-do-instituto-floresta-viva


190 
 

 

fim para o IESB. Ao desenvolver o processo de conscientização ambiental da comunidade, 

com a produção de novas mudas nativas, o Instituto encerrava ali sua atuação e ia desenvolver 

novos projetos. Porém, meu interlocutor conta que, para os responsáveis diretos pelo projeto, 

Dona Regina (Associação de agricultores), Célio (funcionário), Salvador (voluntário), pessoas 

envolvidas diariamente com o trabalho, era impossível parar naquele momento. 

 

E aí a gente fez uma reunião com os agricultores e junto com eles decidimos 

criar um Instituto Floresta Viva. Só que nós que tínhamos salário no IESB, 

tivemos que trabalhar voluntariamente, né? E começar do zero, sem recurso 

pros próximos anos, sem o nome do IESB que a gente tinha ajudado a criar. 

Eu era diretor do IESB, estava terminando o meu mandato e eu iria virar 

pesquisador do IESB, com recurso de pesquisa pros próximos três anos pra 

desenvolver pesquisa no Espírito Santo, e eu larguei tudo. Fiz um concurso 

pra UESC [Universidade Estadual de Santa Cruz], e hoje sou professor de 

geografia da UESC, mas a gente acreditava tanto no que a gente tava 

fazendo que a gente pensou: vamos passar um ano aí de sacrifício! 

(entrevista, Rui Rocha, 2019) 

 

Quando acabam os recursos os projetos terminam e, na maioria das vezes, como me 

afirmou Samaha e vários outros moradores da Vila, o trabalho despendido em um ano ou dois 

se perde, caso não haja continuidade. Some-se a isso, o fato de que das pessoas que 

desenvolvem projetos na região têm dificuldades para se sustentar. Essas dificuldades tornam 

o desenvolvimento de qualquer programa social inviável. No entanto, parece que o Floresta 

Viva configurou uma exceção a este dilema. Devido às condições únicas de seus 

organizadores, o grupo conseguiu superar o fim da vigência do apoio financeiro e seguir com 

seus próprios recursos, desenvolvendo seus trabalhos de conscientização ambiental e 

envolvimento da comunidade em novas estratégias de desenvolvimento social. 

Em 2003 o grupo submeteu um projeto a um edital do FUNBIO para desenvolvimento 

social e preservação ambiental. O Projeto ficou em primeiro lugar, e Guilherme Leal era, 

nesta época o presidente do Fundo. Ao entrar em contato com o Projeto, o empresário 

conheceu a região e comprou terras para fazer uma reserva na área hoje chamada de “terra da 

Natura”, conforme relatado no Capítulo 1. O empresário, ao tomar conhecimento da iniciativa 

do Projeto Floresta Viva, apoiou a criação do Instituto Floresta Viva, doando o terreno e 

ajudando na construção do espaço.  

Hoje lá funcionam o viveiro de mudas, a Escola da Floresta, em que acontecem aulas 

sobre educação ambiental, e a Escola da Madeira, ainda em elaboração, que enfocará a 

produção e uso de madeira sustentável. Nos anos que se seguiram, com os projetos aprovados 

pelos diferentes apoios e fundos, o Instituto Floresta Viva vem desenvolvendo um trabalho de 
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preservação ambiental a partir da criação de formas sustentáveis de economia ensinadas 

principalmente a agricultores e comunidades rurais. 

Existem cinco funcionários da comunidade nativa que trabalham na produção e vendas 

de mudas. E frequentemente acontecem cursos voltados à comunidade sobre temas ambientais 

e agroecologia, além de oficinas de cultivo orgânico e outros assuntos que auxiliam as 

comunidades, especialmente as rurais, a criarem formas sustentáveis de sobrevivência. 

O Presidente e fundador é um forasteiro respeitado pela comunidade e comprometido 

com esta. Suas filhas, que hoje vivem no Sudeste, cresceram na região e possuem laços 

afetivos com pessoas da comunidade nativa, assim como o professor. Em vários eventos dos 

quais participei e que tinham a comunidade como público-alvo (serão descritos a seguir), o 

Instituto Floresta Viva sempre figurou como apoiador financeiro e estrutural, oferecendo o 

espaço, transporte e dinheiro. 

 

6.2.2 Escola Dendê da Serra 

 

Figura 45 - Escola Dendê da Serra 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/dendedaserra/photos/d41d8cd9/1543052715748950/>. 

Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

Silvia, fundadora do Projeto Social Escola Dendê da Serra, é uma alemã de 54 anos. 

Criada no Brasil, formou-se em Pedagogia e conheceu a Antroposofia em seus estágios de 

formação. Nestes, vivenciou experiências de uma educação de qualidade oferecida em 

https://www.facebook.com/dendedaserra/photos/d41d8cd9/1543052715748950/
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contextos sociais críticos. Depois de formada, como ela conta, não conseguia se imaginar 

lecionando com métodos de educação tradicional, ao mesmo tempo em que a Antroposofia 

ainda era algo muito incipiente no país, acessada apenas pela elite, para a qual ela não queria 

trabalhar.  

Após alguns anos vivendo na Alemanha com o marido e as duas filhas, todos 

brasileiros, mudança relacionada ao trabalho de seu marido, a família retornou ao Brasil para 

que ele ocupasse um cargo de professor na UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz), em 

Ilhéus. Quando se estabeleceram na cidade, a educação das filhas de Silvia tornou-se uma 

questão, já que a educadora não as queria estudando em escolas tradicionais de classe média. 

E ainda, o conteúdo, métodos e estruturas oferecidos pelas escolas públicas eram muito 

deficientes na região.  

Assim, Silvia conta que “era como se já estivesse tudo desenhado em outro plano”. Ela 

sente que “era só uma marionete no processo”, pois, ao iniciar o movimento de criar uma 

escola antroposófica que atendesse as crianças carentes da zona rural de Serra Grande, as 

portas foram se abrindo e tudo foi acontecendo muito rápido. Como Rui Rocha era colega de 

trabalho de seu marido na UESC, Silvia conheceu o professor e ele contou a ela sobre Serra 

Grande, um lugar em que as pessoas estavam construindo coisas diferentes, tanto ambiental 

quanto socialmente. 

Então, um dia decidiu dirigir pela BA-001 em busca de algo “que nem ela mesma 

sabia o que era”. Foi quando viu uma trilha e decidiu parar o carro e segui-la. Lá encontrou 

uma pequena escola rural multisseriada e que, coincidentemente, encontrava-se ao lado da 

fazenda de um alemão. Nesse dia em agosto de 2000 ela conheceu Marli, a professora da 

escola que só possuía uma sala e uma parede pintada de preto, que servia de quadro negro, 

com algumas poucas mesinhas e cadeiras. Conforme conta a educadora, ela se empolgou 

imediatamente e contou sobre sua intenção de desenvolver um projeto de educação, ao que a 

professora também se animou. 

Dias depois deste encontro, Silvia foi a São Paulo para resolver questões pessoais e, 

em uma incrível “coincidência”, que ela faz questão de sinalizar com aspas, encontrou 

Catarina, uma antiga amiga que mencionou estar interessada em comprar uma área de Mata 

Atlântica para ser preservada. Como “mágica”, ao final da conversa, ela havia mencionado 

que se mudara para a região de Ilhéus. As duas, então, decidiram comprar um terreno na 

região, para Catarina, tendo Silvia como administradora. 

Em menos de um mês Catarina já estava em Ilhéus adquirindo o que hoje é a Fazenda 

Juerana. Inicialmente, a escola também funcionaria lá, mas com a dificuldade de acesso, o 
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local representou um suporte para Silvia, até que ela pudesse comprar a terra em que hoje se 

encontram a escola Dendê da Serra e sua casa. 

Ainda na cadeia de “coincidências”, nessa mesma visita a São Paulo, Silvia foi à 

Escola Monte Azul, projeto social antroposófico na zona periférica de São Paulo, e, ao 

comentar sobre sua intenção, conseguiu o contato de uma pessoa que se tornou sua maior 

apoiadora na criação do Projeto Dendê da Serra e que vivia em Ilhéus, Zulene. Esta, que havia 

trabalhado muitos anos no Projeto Monte Azul, entusiasmou-se com o projeto de Silvia e as 

duas se “jogaram de cabeça”, como ele conta, na criação da escola. Entraram em contato com 

a prefeitura de Uruçuca que, também por indicação de Rui Rocha, tendo sido muito bem 

recebidas pelo vice-prefeito e sua esposa. Eles se interessavam pela Antroposofia e apoiaram 

o projeto, oferecendo duas professoras, materiais e insumos para a merenda da escola. 

Isso tudo, afirma Silvia, aconteceu em menos de três meses e, no final daquele ano de 

2000, já estava tudo pronto para o início do primeiro semestre letivo da Escola Rural Dendê 

da Serra em 2001. A instituição foi criada como associação, categoria jurídica necessária para 

receber o dinheiro que seria doado pelo alemão da fazenda ao lado109. 

No primeiro ano funcionava de 1ᵃ a 4ᵃ série ainda no espaço da antiga escolinha 

multisseriada cedido pela professora. A merendeira que fazia os lanches era cedida pela dona 

da Fazenda Juerana, as professoras eram duas, oferecidas pela prefeitura, e Silvia e Zulene 

trabalhavam como voluntárias. A cada ano elas se movimentavam e construíam algum 

pequeno anexo, conquistavam mais algum apoiador voluntário e iam aumentando as turmas.  

No terceiro ano (2004), Silvia e seu marido compraram uma terra na qual construíram 

sua casa e doaram uma parte para a Associação Dendê da Serra, onde foi iniciada a 

construção da escola. Por meio de um financiamento, construíram o primeiro prédio com 

cinco salas, atendendo às turmas de Educação Infantil, além do primeiro, segundo, terceiro e 

quarto ano do Ensino Fundamental I.  Até hoje, a cada novo ano são construídas novas 

instalações, principalmente novas salas, para atender a demanda que surge com a formação do 

ano anterior. 

Vivendo com parte do dinheiro de doações e também dos pais pagantes, a escola 

prioriza as crianças carentes e o projeto social. Conforme afirma Silvia, os pais pagantes 

nunca foram convidados, eles chegaram aos poucos para matricular seus filhos e precisam 

passar por uma entrevista, pois precisam ter a compreensão de que estão se envolvendo com 

um projeto diferenciado, não apenas matriculando seus filhos numa escola particular. 

 
109 São garantidas 51% das vagas na escola de forma gratuita à crianças da comunidade nativa. 
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Como mãe de aluno da instituição, presencio frequentemente questões que dizem 

respeito às dificuldades de uma escola que funciona como projeto social e mantém alunos 

pagantes e não pagantes, já que a relação dos pais com a escola e com o projeto social é 

variável, e mais ainda com o crescimento da escola. As relações entre nativos e forasteiros 

(leia-se pagantes e não pagantes de mensalidades na escola) tornam-se cada vez mais 

complexas na Vila. 

A Escola sinaliza uma prioridade absoluta para os nativos, o que, por vezes, é 

apontado pelos forasteiros e chegantes como “assistencialismo”. Isso porque pais pagantes 

devem participar ativamente da escola em mutirões, atividades e financeiro, enquanto os pais 

das crianças não pagantes muitas vezes não se envolvem com a escola. Problemas com as 

crianças não pagantes frequentemente tentam ser resolvidos sem serem levados aos 

responsáveis, já que a escola teme pelo modo violento com que esses pais tendem a lidar com 

essas questões. Várias vezes me foram ditas, por professores e funcionários da escola, frases 

como: “Se dermos muito trabalho aos pais, eles tiram os alunos e colocam no municipal, pra 

eles tanto faz.” 

A escola está sempre engajada em questões importantes para a comunidade, 

especialmente Silvia, a diretora e fundadora da Escola, que está sempre atenta a quaisquer 

dificuldades dos alunos. Por exemplo, uma família que perdeu a casa em uma chuva ou outra 

família que está passando necessidades financeiras; uma criança que ficou doente e 

necessitava de dinheiro para uma cirurgia. Silvia sempre está envolvida em mutirões para 

ajudar uma ou outra família. Normalmente essas “campanhas” trazem Silvia e Mara (agente 

de saúde apresentada no capítulo 5) à frente. Além delas, alguns pais mais antigos da escola 

também estão engajados em movimentos para ajudar a comunidade. Assim, por exemplo, 

oficinas de costura ou crochê são oferecidas por mães “forasteiras” às mães “nativas” a fim de 

complementar a renda. 

Nas reuniões de pais é frequente a reclamação de que os pais mais recentes 

(chegantes) querem apenas matricular seus filhos na escola, pagar a mensalidade e não 

compreendem que estão se envolvendo com um projeto social. Os pais chegantes, por sua vez, 

reclamam que a escola exige muito e protege demais a comunidade local. E que, se eles 

pagam, deveriam ter mais reconhecimento. A escola reafirma sempre que quem deseja 

matricular seus filhos deve estar comprometido com a comunidade. 

Essas diferenças internas encontram-se cotidianamente presentes nas turmas da escola. 

Existem também muitos nativos que não acreditam que a escola possui boas intenções e 
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afirmam que ela é usada para conseguir doações. Outras famílias não concordam com os 

métodos educacionais, como a alfabetização “tardia”, e preferem a escola municipal. 

 

6.2.3 Arapyaú/ Tabôa 

 

O Instituto Arapyaú foi fundado em 2008 com o objetivo de articular organizações e 

lideranças para ações de transformação social, apoiadas na agenda de sustentabilidade do 

país110. Seu fundador, Guilherme Leal possui, com sua família, uma grande extensão de terra 

na Barra do Tijuípe onde muitos moradores antigos da Vila viviam anteriormente. Guilherme 

Leal e sua família são donos também da rede de cosméticos Natura, por isso suas terras e o 

Instituto são denominados frequentemente pelos nativos como “terra da Natura”, apesar de 

não haver vínculos formais nesse sentido. 

Conforme foi mencionado anteriormente, o Projeto Floresta Viva inscreveu-se em um 

edital em que Guilherme Leal era da comissão julgadora. Nesta ocasião, Guilherme conheceu 

a região de Serra Grande e, em busca de terrenos acabou comprando a referida terra na região 

e criando o Instituto Arapyaú na Vila. Conforme consta em página virtual de apresentação do 

Instituto: 

 

A organização é fomentadora e colaboradora de diversas iniciativas 

educacionais e culturais na região, incluindo o Movimento Vila Aprendiz, 

que visa fazer de Serra Grande um espaço de educação; a Nova Escola ou 

Campus Integrado de Serra Grande, que pretende ser a primeira escola 

municipal/estadual edificada a partir de uma construção coletiva, em que a 

comunidade elaborou a arquitetura e repensou o projeto político pedagógico 

de acordo com as necessidades locais; o Mestrado Profissional em 

Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade, com aulas presenciais em 

Serra Grande, ministrados pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas – Ipê; o 

projeto Agenda Cultural entre outros111. 

 

Após sua fundação em 2008, a primeira ação do Instituto foi a realização do DPR com 

a comunidade, a fim de compreender as questões sociais ali presentes. A necessidade de 

melhorias na educação foi a questão mais importante, como a agente de saúde Mara já havia 

observado (apresentado no Capítulo 5). Em segundo lugar, os moradores avaliaram como 

urgente a solução da precariedade habitacional. Esses resultados nortearam desde o início toda 

a atuação do Arapyaú na região com o propósito de construir coletivamente uma agenda para 

o lugar. A revisão do Plano de Referência Urbanístico Ambiental (PRUA) de Serra Grande foi 

 
110Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/Instituto-

Arapya%C3%BA/115805905134668?id=115805905134668&sk=info>. Acesso em: 15 Jan. 2014. 
111 Disponível em: <http://Arapyaú.org.br/institucional/>.Acesso em: 20 ago. 2019. 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Arapya%C3%BA/115805905134668?id=115805905134668&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Instituto-Arapya%C3%BA/115805905134668?id=115805905134668&sk=info
http://arapyaú.org.br/institucional/
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estabelecida como forma de tornar o distrito uma comunidade sustentável, valorizando as 

características do território, bem como seus atributos naturais e socioculturais. Em 2011 o 

PRUA foi aprovado pela prefeitura de Uruçuca; entretanto, como a fiscalização é precária na 

região, somadas às complexas questões de divisões de terrenos por ocupação e herança, a 

sustentabilidade proposta ainda está longe de ser alcançada. 

No que se refere à educação, o Instituto Arapyaú deu início a um grande projeto 

escolar a ser construído em todos os âmbitos (arquitetônico, nutricional, geográfico, 

pedagógico) com a participação da comunidade. A chamada Nova Escola, que está ainda em 

fase de elaboração e construção em um grande terreno às margens da BA-001, reunirá 

Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio em uma parceria entre Instituto Arapyaú, 

estado e município. 

Outros projetos também aconteceram na região desde o seu estabelecimento, como o 

Projeto Vila Aprendiz, que ofereceu oficinas de marcenaria no contraturno para os 

adolescentes. E uma casa para receber crianças, também no contraturno, para que seus pais 

pudessem trabalhar. Era nessa casa que funcionava também o Projeto Mães Solidárias 

(apresentado no Capítulo 5).  

Outra participação do Instituto Arapyaú se deu na criação de um mestrado 

profissional, em uma parceria entre a Escola Superior de Conservação Ambiental e 

Sustentabilidade (Escas) e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). Anualmente são abertas 

12 vagas, subsidiadas pelo Arapyaú e pela Fibria, para a formação de lideranças que 

trabalham na região. Mas, como relatou Rui Rocha, há aproximadamente quatro anos, o 

Arapyaú se deu conta de que as questões socioambientais do Sul da Bahia não se restringem à 

Serra Grande e região, sendo mais amplas e complexas. Assim, o Instituto tomou a decisão de 

não atuar exclusivamente em Serra Grande, mas continuar investindo nas instituições que já 

atuam na região. Ao mesmo tempo, ampliou sua área de atuação para todo o Sul da Bahia. “O 

desafio da retomada de uma economia regional e uma mudança do paradigma produtivo virou 

o carro chefe do Arapyaú no Sul da Bahia como um todo”, ponderou Rui Rocha. 
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Figura 46 - Tabôa 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal>. 

Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

A Tabôa tornou-se, então, a “representante do Instituto Arapyaú em Serra Grande” 

desde a elaboração do PRUA em que foi constatada a necessidade de uma agência de 

desenvolvimento econômico na região que apoiasse microempreendedores e projetos sociais. 

Como é destacado na sua página virtual: 

 

O Instituto Arapyaú investiu nessa ideia e formou o Comitê Assessor 

Voluntário, composto por pessoas de áreas multidisciplinares, para criar um 

plano de implantação de um fundo. No processo de concepção desta 

iniciativa, o Comitê concluiu que, para alavancar a economia local, seria 

preciso fortalecer, além dos negócios, as organizações da sociedade civil, 

responsáveis por atuar no cuidado do território. O crédito, a capacitação e 

assessorias tornaram-se as ferramentas desta iniciativa112. 

 

A Tabôa - Fortalecimento Comunitário é uma associação sem fins lucrativos liderada 

por Roberto Vilela, um paulista vindo para Serra Grande para conduzir a agência criada pelo 

Instituo Arapyau. Busca fomentar a autonomia da comunidade por meio do apoio a 

 
112Disponível em: <http://www.taboa.org.br/index.php>.Acesso em: 20 ago. 2018. 

https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal
http://www.taboa.org.br/index.php
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empreendedores, negócios e organizações da sociedade civil, com programas voltados ao 

fortalecimento econômico e comunitário. Em 2015, a Agência iniciou seu funcionamento no 

distrito de Serra Grande, Uruçuca/BA, e em comunidades do entorno do Parque Estadual da 

Serra do Conduru (PESC). A partir de 2017 ampliou sua atuação para outras comunidades 

localizadas nos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré. 

Atualmente a agência funciona oferecendo microcrédito a pequenos empreendedores, 

além de apoio a projetos sociais e eventos, tanto financeiro como em logística e estrutura. Sua 

sede funciona em uma pequena casa na praça Pedro Gomes, aberta durante o horário 

comercial, com oito funcionários que são selecionados prioritariamente entre os nativos, 

oferecendo atendimento ao público, palestras, cursos, oficinas. 

A agência tem se transformado ao longo destes cinco anos, buscando encontrar a 

melhor maneira de atuar na comunidade, conforme me relatou Robson. A princípio os editais 

eram abertos a todos, o que gerou revolta na comunidade, já que muitos chegantes e 

forasteiros ganhavam os editais por estarem mais preparados e, ao final do período de 

financiamento, se descomprometiam com os projetos sociais e seus envolvidos. Essa política, 

inclusive, contribuiu para o aumento da rivalidade entre nativos e forasteiros/chegantes. Os 

nativos sentiam-se usados pelos forasteiros para ganharem os auxílios financeiros, já que 

propunham coisas de cima para baixo, a partir da perspectiva de mundo deles e não voltados 

às necessidades dos nativos. Além disso, quando o dinheiro do Projeto acabava, os 

forasteiros, em sua maioria, simplesmente iam embora e não voltavam mais, demonstrando 

desprezo pelas pessoas envolvidas nos projetos, conforme me relataram os nativos várias 

vezes. Atualmente os editais são abertos apenas para nativos. Assim como o microcrédito e os 

próprios cargos internos da agência. 

A agência também promove eventos voltados à valorização e formação da 

comunidade. No item seguinte relato três eventos desenvolvidos pela Agência Tabôa com o 

intuito de promover a interação comunitária e a valorização cultural. 

 

6.3 Transitoriedade e territorialidade - neocolonialismo e resistência 

 

A busca pela valorização da cultura local vem sendo o objetivo de muitas iniciativas 

socioculturais em Serra Grande. Projetos sociais e lideranças locais destacam sempre a 

necessidade de se afirmar a identidade nativa e valorizá-la frente à crescente migração 

forasteira para as terras da região. 
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Os eventos culturais são marcadamente diferenciados entre eventos de forasteiros e 

eventos de nativos, sendo as justificativas de ambas as partes a resistência ao modo de habitar 

do outro. forasteiros, neste caso especialmente chegantes, reclamam de “paredões” musicais 

na rua do Campo, afirmando serem músicas de qualidade “inferior”, assim como os modos de 

estar nessas festas (dança, bebida, vestuário). Reclamam também das festas da Igreja 

Evangélica que acontecem na praça Pedro Gomes (conforme relatado no Capítulo 2). Tais 

festas são duramente criticadas pelos forasteiros quanto ao volume alto das músicas e à 

invasão da religião em um espaço público. 

Por outro lado, o sarau Serra Viva (apresentado no Capítulo 2) ou eventos organizados 

por projetos sociais ou grupos de forasteiros são acusados de não acolherem os interesses e 

gostos da comunidade nativa. Esta se mantém distante de tais eventos por não se identificar e 

por ser crítica a determinados comportamentos desses grupos, como alimentação, vestuário, 

sexualidade etc. Dessa forma, os eventos culturais marcam as diferenças e colocam uma 

disputa que diz respeito ao uso, à ocupação e à circulação do território, mas também diz 

respeito às sociabilidades. Por isso, a promoção de alguns eventos sociais - feitos por certos 

forasteiros - têm sido voltadas para a comunidade local, com atenção a esse público, seu jeito 

e seus gostos. São eles os agentes que vêm buscando incrementar as pontes entre os modos de 

habitar Serra Grande por meio de uma “prática ecológica” situada no território. 

Participei de três eventos promovidos pela Tabôa, todos voltados às questões da 

comunidade local, na intenção de promover a interação entre nativos e forasteiros de maneira 

cuidadosa e respeitosa. 

 

6.3.1 A Gincana das Águas 

 

Logo que cheguei a Serra Grande em 2017 soube de um evento que aconteceria em 

novembro: a Gincana das Águas. Convidada por Aranda para compor sua equipe, fui para o 

dia de abertura sem saber ao certo do que se tratava. A abertura aconteceu na Cabana da 

Represa, um bar localizado na beira da represa do rio Pancadinha.  

O local onde o evento acontece diz muito sobre o público a que deseja atender e os 

valores que pretende ressaltar: eventos na Cabana da Represa são voltados para a comunidade 
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nativa que se sente à vontade de ir até lá, o que não acontece, por exemplo, na praça Pedro 

Gomes ou na Casa Azul113, que são espaços majoritariamente ocupados pelos forasteiros. 

Conforme relato de Aranda, nesse evento cinco lideranças da comunidade haviam sido 

convocadas pela Tabôa para reunir, cada uma delas, mais cinco pessoas para uma missão 

impossível. A Gincana foi uma proposição entre a Tabôa e Marcelo, um forasteiro bastante 

envolvido com a comunidade, especialmente com turismo e eventos114. Segundo ele, a 

questão das águas em Serra Grande estava sendo levantada. Com o crescimento da população 

e a ocupação às margens do rio Pancadinha (Bairro Novo e Vila Badu), a poluição crescente 

estava demandando atenção ao rio e esse assunto começava a ser levantado em vários grupos.  

Assim, como Marcelo conhecia Edgar, de São Paulo, e sabia que ele tinha um trabalho 

já desenvolvido com dinâmica de grupo, propôs à Tabôa uma parceria para que o trouxesse a 

fim de desenvolver alguma dinâmica que chamasse a atenção para o cuidado com as águas. O 

evento deveria incluir principalmente a comunidade nativa e promover a interação entre os 

grupos em Serra Grande. 

Em novembro de 2017 aconteceu a Gincana das Águas na Vila de Serra Grande. 

Durante três dias, cinco equipes formadas por seis membros cada uma deveriam agregar 

participantes às suas equipes e realizar uma “missão impossível” para cuidar das águas de 

Serra Grande. A equipe vencedora ganharia um prêmio no valor de 5 mil reais, financiado 

pela Tabôa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 A casa Azul é uma casa localizada na praça Pedro Gomes anexa ao espaço do Instituto Arapyaú. Trata-se de 

espaço feito para acolher eventos de quaisquer naturezas mediante agendamento antecipado, porém é comum 

ouvirmos a seguinte frase quando um evento é organizado na vila: “Se for na Casa Azul, a comunidade não vai”. 
114 Marcelo é fundador da Rede de Turismo de base comunitária na Vila, que propõe hospedagem comunitária 

nas casas de nativos. 
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Figura 47 - Gincana das águas – Cabana da Represa 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal>. 

Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

Durante a abertura do evento, Edgar se apresentou e pediu às anciãs da vila – 

apresentadas a ele anteriormente em um almoço fechado apenas com os anciãos da 

comunidade – que contassem as histórias que haviam lhe contado mais cedo sobre as águas e 

os rios de Serra Grande. Com uma estratégia eficaz, Edgar tinha uma grande habilidade de 

promover a intimidade com as anciãs da comunidade, que costumam ser desconfiadas com 

forasteiros. 

Dona Regina, Dona Créo e Dona Jane contaram histórias do rio Pancadinha que 

atravessa a Vila, enquanto a juventude e membros das equipes – nativos e forasteiros – 

ouviam. Depois cada equipe dizia sua missão e recebia um plano de metas a ser alcançado. 

Essas metas incluíam plantar mudas às margens do rio, recolher lixo na praia e executar a 

missão proposta por cada equipe. 

A equipe de Aranda se propôs a fazer sabão em barra biodegradável e distribuir para a 

comunidade, junto a um folheto que ensinasse a sua fabricação caseira. Além disso, propôs 

limpar uma parte do rio na Vila Badu que estava bastante poluída. Lembro que, no dia de 

recolher o lixo na praia, a proposta juntava a missão das equipes da Gincana com o dia de 

limpeza do Projeto Amar. O Projeto Amar é uma iniciativa de dois biólogos moradores de 

Serra Grande. Eles cuidam das praias em parceria com o Projeto Tamar, de Salvador, por se 

tratar de uma área de reprodução de tartarugas.  

https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal
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A iniciativa de mutirões para limpar as praias já existia há muitos anos com o Projeto 

Grauçá, um coletivo de nativos que se reuniam de tempos em tempos para a limpeza. Porém, 

com a chegada do Amar estabeleceu-se uma divergência entre os grupos. Um grupo achava a 

frequência e a organização do projeto Grauçá ruins e propunha um novo mutirão. O outro se 

sentia invadido, com o argumento de que eles existiam antes da chegada do Amar. 

Neste dia, era um dia de mutirão do Amar, mas a Gincana das Águas propôs essa 

limpeza como uma das atividades do evento criado, sendo que o grupo que recolhesse mais 

lixo seria pontuado. Muitas pessoas – especialmente chegantes – que estavam na praia para 

participar do mutirão do Projeto Amar se sentiram incomodadas com a “energia competitiva” 

dos que estavam lá pela Gincana. O organizador do mutirão e do Projeto Amar também se 

incomodou com a ansiedade das equipes em pesar a quantidade de lixo que havia recolhido.  

Por fim, por falta de realização da pesagem, essa etapa da Gincana acabou sendo pontuada por 

todos igualmente. Era visível o entusiasmo dos nativos pela disputa, mas também havia 

diversão. Essa dinâmica, que se transformou em euforia, ia contra os valores de não 

competição e de “harmonia” expressos especialmente por chegantes, sendo que na Gincana 

das Águas havia ampla participação de forasteiros e apenas um ou outro que se autodesigna 

chegante. 

No fim da Gincana, a equipe vencedora recebeu o prêmio e fez uma reunião com todas 

as equipes para que fosse coletivamente decidido em que seria investido o recurso. Por fim, 

foi decidida a realização de uma obra de melhoramento da estação de tratamento de água da 

Vila. A decisão coletiva e o investimento social do prêmio mostravam que o prazer da disputa 

estava na diversão, mas que isso não indicava necessariamente um comportamento anti-

comunitário. Modos diferentes de fazer a festa, a crítica chegante da “competição” aos nativos 

priorizava por outro lado, as opiniões individuais e colonizadoras. 

  

6.3.2 Reunião das anciãs 

 

Depois de conhecer a Tabôa e Edgar na Gincana das Águas, em uma “sucessão de 

coincidências” tomei conhecimento de uma reunião fechada de anciãs promovida pela agência 

e consegui participar. Conforme esclareceu Robson, nativo e funcionário da Tabôa, essa 

reunião era para tentar reavivar um costume antigo em que as anciãs da Vila se reuniam no 

fim da tarde para conversar e tomar chá. Edgar traria uma colombiana, negra, ativista da causa 

negra e da mulher, na intenção de que ela comandasse o encontro para valorizar as anciãs e 

suas histórias. Como a presença de forasteiros inibe as nativas, Robson foi bastante relutante 
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em me permitir participar da reunião. Depois de muitas recomendações sobre não fotografar, 

não me supervalorizar, não interromper ou perguntar, pude participar. 

A reunião aconteceu na casa de Seu Ângelo, em março de 2018, morador mais antigo 

de Serra Grande, pai de Dona Regina. Além dele, estavam Dona Regina, Dona Créo, Dona 

Jane, Dona Nane, Gura, Dona Helena, Dona Kel e Dona Jô. Todas nativas da Vila, além de 

Dona Val e “irmã”115, que não são consideradas nativas, mas também não são identificadas 

pelo “rótulo” de “forasteiras”.  Muitas dessas anciãs foram buscadas em suas casas por Edgar, 

por entender ser necessário ir à casa da pessoa e insistir para que participe desses encontros 

sobre os quais se mostram bastante receosos. 

Havia uma grande mesa com comidas típicas da região (inhame, batata doce, banana 

da terra, cuscuz, tapioca, bolos, café, sucos e chás) com todos sentados ao seu redor. Edgar 

propôs que cada uma se apresentasse e contasse uma história. Era comum ressaltarem os 

vínculos de parentesco (consanguinidade e afinidade) entre pessoas que haviam crescido 

juntas. Contavam histórias divertidas sobre travessuras, sempre muito alegres.  

Dona Regina recordava como era bom ir até o rio andando pelas terras sem cerca. 

Dona Créo ria do peixe grande que pegou certa vez e que teve que levar escondido na blusa 

para Seu Pedro Gomes não tomar. O livre trânsito pelas terras mostrava-se uma lembrança 

valorizada, ao passo que quem era o seu dono já não era tão importante. 

Assim, uma a uma se apresentou e contou histórias da infância e da adolescência 

compartilhadas. Ali me parecia que o parentesco que ligava aquelas nativas estava orientado 

por relações de vicinalidade (PINA CABRAL, 2013). Ao compartilhar as experiências, 

traziam nas falas a memória, o convívio, tudo o que fazia delas parentes e nativas, mesmo que 

a maioria não houvesse nascido em Serra Grande. Nas histórias mais recentes, de menos de 

vinte anos atrás, figurava também a freira e, por mais que ela não ocupasse um lugar de nativa 

entre as anciãs, era reconhecida pelas experiências partilhadas. Em sua fala, Dona Val 

destacou o Caminho das Ervas, sua importância e a participação das anciãs para que aquele 

desse certo. Em algum momento ela afirmou: “Eu sou nativa também!” E ficou claro que ela 

precisava se afirmar neste lugar frente às outras anciãs. Após todas as apresentações, Edgar 

fez uma fala final sobre a importância daquela conversa e daquelas senhoras para a 

comunidade, e encerramos já que estavam todas ansiosas devido ao tardar da hora. 

 

 
115 Freira do Instituto Franciscano que existe na Vila. 



204 
 

 

6.3.3 Serra Lilás 

 

Após a reunião das anciãs, em julho de 2018, encontrei novamente com Robson e ele 

me disse que precisava de minha ajuda. Contou-me que organizaria um evento sobre a 

violência contra mulher e que seria muito bom se eu pudesse ajudar. Apesar de naquele 

momento ainda não saber se esse tema teria relação com minha pesquisa, achei que era uma 

oportunidade de me aproximar da Tabôa e de seus eventos com a comunidade local. 

Começamos a nos reunir quase todos os dias para organizar o evento, já que faltava 

menos de um mês para a sua realização (31\08\2018). Éramos eu, Marina, Dani (voluntárias 

da Tabôa), Robson (funcionário), Samaha (liderança local) e Claudia Cruz (secretária de 

Turismo e Meio Ambiente de Serra Grande). Robson me relatou que, durante a visita de 

Edgar e a ex-ministra colombiana, em uma reunião feita com as adolescentes, a violência 

doméstica era uma grande questão. E ele complementou afirmando que Itacaré havia sido 

listada entre as 10 cidades mais violentas do Brasil, por uma pesquisa do Instituto Maria da 

Penha, divulgada em seu site116. 

Após essa reunião com as adolescentes, Robson passou a buscar opções para tratar a 

violência contra a mulher em Serra Grande. Foi quando descobriu que a Major Edenice 

Santiago, criadora do Projeto Ronda Maria da Penha, que promove a informação sobre a 

violência contra a mulher, viria a Itacaré. Ele entrou em contato com a Polícia de Salvador, 

onde a Major está lotada e conseguiu, depois de muitas tentativas, sua vinda a Serra Grande 

para divulgar seu projeto por meio de uma palestra. O Projeto Ronda Maria da Penha oferece 

palestras instrutivas e ferramentas de proteção que podem ser acionadas. 

Como já havia a data da visita da Major agendada (31\08\2018), começamos a 

trabalhar para criar um grande evento em Serra Grande – nomeado Serra Lilás - que 

oferecesse a palestra, mas também outros serviços de cuidado às mulheres nativas. Em 

reunião, Robson afirmou que iríamos aproveitar a vinda da Major para realizar um momento 

de cuidado e valorização das mulheres. Criou-se, então, uma programação que oferecia vários 

serviços, como salão de beleza, caminhada, alongamentos, serviços como atendimento 

judicial e psicológico, exibição de um filme feito por mulheres de Itacaré sobre violência 

doméstica, com uma roda de conversa em que muitas mulheres violentadas puderam expor 

seus traumas e compartilhar pontos de vista. E ainda a palestra da Major esclarecendo os tipos 

de violência, estratégias para reconhecê-las e meios de sair dessas situações. 

 

 
116 http://www.institutomariadapenha.org.br/ 

http://www.institutomariadapenha.org.br/
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Figura 48 - Programação Serra Lilás 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

A primeira edição aconteceu na Praça Pedro Gomes; porém, por ser um evento voltado 

à comunidade nativa, a participação foi muito baixa. Concluiu-se depois que o local do evento 

foi um dos motivos pelos quais a participação foi tão aquém do esperado. Mara explicou que 
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as mulheres têm medo de “botar a cara na praça, ainda mais com um tema como esse”117. 

Outras dificuldades também foram percebidas: quando se pensava em oferecer algum serviço 

que julgávamos benéfico, Samaha (nativa) ponderava que aquilo não era de interesse das 

mulheres da comunidade. Por exemplo, quando propusemos uma aula gratuita de yoga 

durante o evento, Samaha afirmou: “Que yoga o quê, a mulherada quer é zumba!” Ela se 

referia às aulas particulares (30 reais mensais) de zumba que são frequentadas 

majoritariamente por nativas e que é a atividade física principal, além da caminhada, 

característica das mulheres da comunidade. Assim, colocamos o aulão de zumba na praça 

depois da caminhada, sendo que esta foi a atividade que alcançou maior público durante o 

evento. 

Durante a organização do evento, íamos percebendo como nossas referências de bem-

viver, minha, de Dani e de Marina, constratavam com os prazeres e referências dos nativos. 

Viemos do Sudeste, mulheres de classe média, com instrução formal, atraídas por uma 

qualidade de vida ligada à boa alimentação, espiritualidade, preocupação ecológica etc. E 

como a nossa intenção de criar algo para elas era também colonizadora. Nesse sentido, a 

participação de Samaha foi fundamental para visibilizar as vozes nativas. No ano seguinte 

(2019), o evento aconteceu organizado pelas nativas, ainda com o apoio financeiro da Tabôa, 

com Mara e Samaha à frente da organização. 

Essa experiência de organização do evento foi fundamental para minha pesquisa, 

aproximando-me especialmente das nativas que vêm criando formas de cuidado coletivo para 

a comunidade carente da região. Foi a partir desse evento e do convívio com Mara e Samaha 

que ampliei minha compreensão de saúde e cuidado, compreendendo os agenciamentos de 

Serra Grande que não se restringem ao corpo e à espiritualidade. O cuidado em Serra Grande 

espraia-se por outras dimensões do social (LATOUR, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 No ano seguinte, o Serra Lilás aconteceu no Bairro Novo e teve um público muito maior da comunidade 

nativa. 
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Figura 49 - Serra Lilás – Major Edenice ao fundo e Mara 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal>. 

Acesso em: 15 mai. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/taboafortalecimentocomunitario/photos/?ref=page_internal
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS OU A NATUREZA DAS COISAS 

 

Como afirmou Tim Ingold (2012a) é preciso trazer as coisas de volta a vida! Ou, eu 

diria, reconhecer a vida que atravessa as coisas, isto é, os materiais conectados, sejam estes 

“materiais” ou “imateriais”. Em Serra Grande, as coisas evidenciam os encontros, combinam-

se e recombinam-se em um emaranhado criativo (Ingold, 2012a). Tal emaranhado, que neste 

trabalho denominei cuidado (em seus diversos agenciamentos), se desenrola e se reenrola no 

território, principalmente apoiando-se na Natureza/ Mato/ Mata/ Meio ambiente. 

 Ao fim desta tese faço um sobrevoo sobre as transformações das últimas décadas em 

Serra Grande e busco refletir sobre os agenciamentos de cuidado e saúde descritos nos 

capítulos anteriores para um comentário acerca de continuidades, atravessamentos e o lugar 

da diferença que se encontram neste território. 

 

Transformação 

 

Acompanhando os relatos mais antigos de Serra Grande e região vemos que a Serra 

sempre mudou, mas reconhecemos transformações intensivas no território desde a “chegada 

do meio ambiente”, as levas migratórias que a sucederam e a circulação ampliada de pessoas 

atraídas para a região que se evidencia, então, como “Natureza privilegiada” e gradativamente 

também “lugar de cura e de vida saudável” – nos sentidos diversos e estendidos que o termo 

possa acolher – propício a citadinos em busca de formas alternativas de viver, criar filhos, 

desenvolver-se de modo integral, física e espiritualmente.  

Nessas duas últimas décadas de transformação, contrastes de perspectivas se 

desenham, revelando habitares distintos na Serra; diferenças na concepção e engajamentos 

diversos com a “natureza”, com a “terra”, com o “lugar” e seus nativos. O “social”, no sentido 

de Latour (2012), se faz aqui, portanto, no encontro do que poderíamos tomar como diferentes 

“culturas” ou orientações no interior de uma mesma “cultura”, como no caso de ondas new 

age mais ou menos recentes em Serra Grande.  

Mais recentemente a Serra continua se transformando com a presença marcante de 

configurações como as dos empreendimentos turísticos, reservas ambientais (RPPN), 

condomínios de bioconstrução ou “comunidades agroecológicas”, com suas fronteiras 

cravadas sobre o território, e suas “novas” configurações de coletivos e práticas “alternativas” 

de produção da vida. 
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Serra Grande, que atrai movimentos relativamente recentes como os ecológicos e 

agroecológicos, os de espiritualidade estilo nova era, orientações mais ou menos próximas do 

feminismo, buscas individuais ou em experiência coletivizantes, com orientações as mais 

diversas de engajamento com a “natureza”, com a “comunidade”, com “o Outro”, articulando 

frequentemente cuidados que envolvem desenvolvimento individual, concepções do bem-

viver, cuidados voltados às relações interpessoais e outras dimensões do “social”. A Vila 

enquanto multiplicidade... não anula, contudo, as marcas profundas de uma história colonial 

na região. Como apontou Pina Cabral: 

 

Para o bem e para o mal, a Bahia de hoje continua a lidar com as ondas 

surdas de um passado de constituição social desumanizante que só o respeito 

prolongado pelo direito à diferença e a capacidade generosa de evitar a 

exploração fácil de polarizações identitárias poderão vir apagar no futuro 

(PINA CABRAL, 2013, p. 9). 

 

Essas marcas do lugar não deixam de desafiar aqueles que chegam e veem a 

resistência dos nativos, com as questões que se põem, às vezes de modo radical, para a 

partilha de espaços e fazeres. Da mesma maneira, a presença dos de fora ao longo das últimas 

décadas também não deixa de produzir novos debates acerca da resistência, que longe de 

associar-se a um “tradicionalismo” que remete à imagem do manter-se igual a si mesmo, 

transforma-se no engajamento com temas como o do cuidado da saúde e da terra – lugar onde 

se vive. 

O que foi apresentado na tese foi parte desta multiplicidade que compreende hoje 

Serra Grande, mas cabe lembrar que muitos outros acontecimentos em curso mereceriam ser 

descritos e comentados, ponto a que retornarei adiante. Nos itens a seguir busco destacar 

diferenças e continuidades, atravessamentos que pude perceber no território e modos de 

habitá-lo, nos modos práticos-simbólicos de buscar ou manter a proximidade, ou a relação 

com as “Naturezas” em perspectivas sobre o viver na Vila. 

 

Fluxos e habitares 

 

O ponto de partida foram os agenciamentos de saúde: no intuito de seguir na direção 

em que as práticas encontradas me levassem, acabei me deparando com as diferenças que me 

pareceram importantes.  Por meio delas cheguei a um mapeamento de estilos de habitares que 

retomo aqui.  
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A marcação importante feita pelos habitantes mais antigos de Serra, que se criaram no 

“viver da terra” levou-me inicialmente à distinção entre nativos e os que chegaram 

(forasteiros) e ainda chegam (chegantes) de fora. Entendendo tal marcação de diferença como 

uma referência chave da resistência destes nativos a outras lógicas econômicas, ecológicas, 

éticas e estéticas como ordenadoras da vida em Serra Grande, foi importante não a 

desconsiderar.  

Mas é importante dizer que os três “estilos” de habitares que apresento nesta tese 

correspondem antes a tendências na orientação de práticas, modos de habitar, do que uma 

demarcação sociológica de grupos de pessoas. Nas práticas, as tendências podem bem se 

misturar, transformarem-se umas às outras, assumirem ênfases diversas, podem afetar-se 

mutuamente nos seus devires. Isso vale também para nativos e nativas. Em contextos de 

projetos sociais e eventos como vimos no Crochetando e Empoderando ou no Serra Lilás, 

pautas que são caras a movimentos feministas se juntam a questões de violência 

experimentadas por mulheres nativas; propostas alimentares originadas em movimentos como 

o da valorização das PANCs se juntam a saberes e modos nativos de uso e valorização das 

plantas. 

Tais articulações, no entanto, não anulam a percepção e as posições da diferença, e é 

importante reconhecê-la. Por outro lado, produz transformações nos processos 

experimentados tanto por nativos como por forasteiros, trazendo para o debate público local 

temas como a cidadania, os direitos das mulheres, o valor da autonomia financeira para estas 

etc.  

No campo das práticas, as categorias se embaralham, as orientações iniciais são 

infletidas pelo agir dos outros, pelas questões que o “lugar” e a “comunidade” colocam. O 

chegante vem munido de certa proposta, orientado em sua busca voltada à “natureza”, à 

“cura”, ao “desenvolvimento espiritual”, ao “bem viver”. Pode mesmo vislumbrar a Vila 

como um ponto em sua busca, como passagem transitória. Mas, ao chegar, a própria Vila lhe 

desafia em sua transitoriedade e condição de “não ser do lugar”. Por sua vez, os que lá 

chegaram antes e já criaram vínculos com o lugar e seus nativos, que souberam fazer do 

tempo seu aliado nesse engajamento e que, nessa história, assumiram a diferença posta pela 

resistência nativa, esses forasteiros e “forasteiras” tendem a se diferenciar igualmente dos 

chegantes, não (pelo menos ainda não) comprometidos com a Comunidade. 

Com essas observações quero chamar a atenção para o caráter relacional das 

categorias, que podem assumir maior ou menor valor na prática conforme os contextos em 

questão, e que, como já foi dito, funcionam de forma dinâmica, nunca se estabilizando. É 
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interessante ressaltar, então, como, se de um lado os estilos de habitar se ligam a orientações 

em torno do caminho individual, a família, a comunidade, o lugar da “Natureza”, perspectivas 

sobre vida saudável, cura espiritual, de outro lado, a prática no lugar impõe desafios. Nesse 

sentido, parece que a própria Serra Grande vem colocando frequentemente a questão do 

território ou do territorializar-se como problema, estriando e alisando o espaço (DELEUZE e 

GUATARRI, 2012). Vivendo historicamente um processo de transformação nos modos 

territoriais praticados antes do Parque e da estrada, Serra Grande continua desafiando aqueles 

“errantes” orientados por um modo desterritorializado ligado à espiritualidade estilo nova era, 

em seus vínculos com o território e com os nativos, isto é, com aqueles que “são do lugar”. 

Seguindo as práticas em saúde e os agenciamentos do cuidado, propus um mapa com 

três perspectivas que parecem prevalecer no habitar,  duas delas associadas à Vila Alta e outra 

ao Bairro Novo, “lados” que se separam pela ponte do rio Pancadinha opondo deste último 

lado um modo nativo de agenciar o cuidado, e na parte alta da vila, aqueles estilos que chamei 

de forasteiro e chegante, cuja definição carrega uma dimensão temporal, mas com diferenças 

importantes nas relações que propõem com o lugar e a comunidade local. A seguir retomo 

essas perspectivas para um comentário de alguns temas-sujeitos que as atravessam como a 

natureza/ mata, as ervas/plantas, as mulheres. 

 

Natureza 

 

A “Natureza” é um sujeito chave em todos os habitares em Serra Grande e uma 

presença constante nos agenciamentos de saúde. Ela se coloca, conforme vimos, como tema 

central do território em que se encontra Serra Grande.  O “viver da terra”, dos mais antigos na 

região, o foco no Meio ambiente dos que desenharam o Parque e criaram critérios para o uso 

do território, os que vêm por causa da ecologia do lugar, os que chegam com suas propostas 

ecológicas ou agroecológicas, ou pelo “chamado” da Natureza –  chamado do próprio lugar 

e/ou de habitantes humanos e não humanos ligados a este:  sábios e sábias, profissionais de 

terapias e projetos “alternativos” de coletividade e educação, experimentadores diversos, 

plantas, técnicas, energias. Projetos que chegaram nos últimos vinte anos e continuam 

chegando, com pessoas que vêm tentar a vida na Vila, trazendo familiares ou não, grupos de 

amigos condôminos, visitantes-clientes das cidades, ou ainda projetos de investimento e 

oferta de serviços, e até empreendimentos “desenvolvimentistas” de grande porte como o do 

Porto Sul (a ser comentado adiante). 
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Ao seguir práticas diversas na região, podemos nos deparar com a “Natureza” que vive 

no quintal de senhoras e senhores com seus aprendizados no uso das plantas para tratar com 

chás, banhos, rezas os que lhe procuram. Para essas mesmas pessoas, a “Natureza”, mais 

comumente denominada por eles de Mata ou Mato, pode se associar a uma história vivida de 

cercamentos, de impedimentos da livre circulação e uso de “recursos” da Mata, da Beira do 

mar; do andar com liberdade, um valor tão caro para quem é do lugar, direito que deixaram de 

ter quando lógicas externas ao seu modo de vida tê-los-iam obrigado a novas maneiras. 

Por sua vez, a “Natureza” objeto da busca por forasteiros pode assumir também 

diversas feições e se fazer presente em variadas articulações. A vida próxima ou na 

“Natureza”, ou ainda vivida de forma mais “natural”, com muito mais “qualidade” que aquela 

que se vive nas cidades. Outras lógicas de uso territorial, imaginados como capazes de 

“preservar a Natureza”, o que pode incluir a definição de Serra Grande como área de 

“proteção ambiental”, com a preservação de suas florestas, fontes de água e “diversidade 

biológica”, mas também outras racionalidades na feitura de casas, no uso de materiais e 

técnicas construtivas ou de plantio. 

Assim, modos nativos e forasteiros de articular Vida e Natureza vão compondo a 

multiplicidade do habitar em Serra Grande.  Numa articulação entre espiritualidade (em suas 

variações) e Natureza (também em suas variações), em que a espiritualidade está no centro 

das propostas de vida na Vila (especialmente na Vila Alta), e a “Natureza" pode assumir a 

feição de uma espécie vegetal, ela mesma fonte de saber e poder que chama, ou ainda, pode 

tornar-se “Natureza” a ser contemplada, longe de outras formas de interação ou uso.  

A vida próxima da “Natureza” ou na “Natureza” buscada por forasteiros, em seus 

diversos engajamentos econômicos e ecológicos, pode ser crítica da lógica capitalista do 

mercado, do consumo, da propriedade privada, ou pode operar em continuidade com essa 

lógica. Pode se construir como proposta engajada em questões sociais, como a das 

desigualdades de acesso a recursos, a garantia de direitos fundamentais para a população 

local, como o direito à saúde e à educação. Pode ser sensível a questões como a violência 

sofrida por parcelas da população e assumir posições voltadas a transformações no sentido de 

promover a cidadania. Ou pode fazer-se “no interior” de fazendas e “eco-vilas” distantes da 

vida das gentes locais e das questões do lugar. Pode, ainda, se fazer no interior mesmo dos 

indivíduos, nas fronteiras do self, em buscas pessoais de autodesenvolvimento, onde noções 

como comunidade e social ganham contornos muito particulares. 

Tematizar a “Natureza” pensando nos habitares em Serra Grande passa, portanto, por 

muitos enquadramentos e articulações.  Mas uma aproximação aos habitares que caracterizam 
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as perspectivas designadas como dos nativos, forasteiros e chegantes em articulação com as 

diversas formas de cuidado ali praticadas (cuidado si, cuido do mundo/planeta, cuidado 

comunitário, cuidado do outro), nos permite aprofundar um pouco mais a abordagem da 

“Natureza”.  

 

Cuidado e atravessamentos 

 

Para os nativos, a Mata é parte da sua vida ou não se distingue desta, no sentido mais 

concreto possível. É dela que vêm os elementos que garantem a existência, onde se planta, se 

come, se vive, se diverte. A caça, a madeira para o fogão a lenha, as frutas e plantas curativas 

são parte da rotina, do cotidiano, que também é em grande medida atravessado pela 

sociabilidade comunitária. A convivência com os vizinhos, parentes e suas mazelas, assim 

como as formas de solidariedade, parentesco, cidadania e resistência compõem o modo de 

habitar dos nativos. Aqui encontramos um estilo de viver que aglutina pessoas, mato e 

animais, e que agora busca cuidar também das desigualdades sociais, das violências sociais e 

do colonialismo sociocultural que ainda marca presença na Bahia. 

Para os forasteiros, de um modo geral, a vinda para a região se deve também à 

“Natureza”, à Mata Atlântica. Foi ela quem os atraiu e os motiva na luta para construir um 

mundo diferente, vivendo em “harmonia com a natureza e a comunidade local”. Valores como 

amor ao próximo e à “Natureza”, espiritualidade e solidariedade orientaram uma primeira 

ocupação “forasteira” (refiro-me aos últimos 20 anos) da Vila, que busca(va) um modo de 

habitar integrador. O cuidado terapêutico e espiritual, associado a projetos sociais que visam 

apoiar a preservação da natureza e a comunidade local, formula a concepção de cuidado e 

cura na qual apostam. Se cuidar da “Natureza” carece criar limites de seu uso, que se 

proponham outras formas de existência para os que dela necessitam. 

Para os chegantes, o self e a liberdade se colocam como valores centrais no cuidado de 

si em interação com uma “Natureza” abstrata, frequentemente tida como mãe, potência em si 

ou “força da Natureza” que deve ser cultuada e tem o poder para promover o bem-estar de 

todos. Trata-se de pôr-se em conexão com seu poder, nas ervas, bebidas, fumadas, banhadas, 

ou utilizadas em óleos de massagens ou sabonetes, mas também de domesticá-la 

“gentilmente” através de técnicas como a agroecologia ou a bioconstrução que utilizam de 

suas matérias primas, mas de modo “sustentável”. A “Natureza chegante” diz respeito antes 

de tudo ao desenvolvimento espiritual de cada ser. Viver desta “Natureza” implica em 
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protegê-la e afastá-la dos que a “exploram”. A cura está no indivíduo e no planeta, e vem por 

meio da espiritualidade, da terapêutica e da preservação de si e do mundo-natureza. 

O resultado desses agenciamentos do cuidado em Serra Grande é um movimento 

contínuo, modular (GOLDMAN, 2017), que promove tessituras únicas e instáveis na cena 

local da saúde: ora esses fluxos se tocam, ora divergem, ora friccionam, ora colidem em uma 

relação entre neocolonialismo, individualismo, solidariedade, cidadania, resistência e tantos 

devires possíveis. 

O corpo, que para uns é um templo a ser preservado, contemplado e cuidado com as 

mais diversas terapias e técnicas, pode ser também um corpo que se compõe do território, da 

terra em que se vive e circula, e que se torna amputado de suas habilidades quando se depara 

com uma cerca que impede a passagem. A ideia de liberdade, de um lado, comprometida com 

o self sagrado e com a gratidão ao universo desobrigada, até certo ponto, dos outros, fricciona 

os processos de vicinalidade - “[...] proximidade aberta entre espaços de morada”, como 

apontam Pina Cabral e Godoi (2014, p. 12) -, em que a partilha, o convívio e a obrigação com 

o outro constituem as relações. 

 

Plantas e mulheres 

 

As plantas atravessam os estilos de habitar e a Ponte do rio Pancadinha, ocupando 

lugar central nos agenciamentos do cuidado em Serra Grande. Junto com aquelas encontram-

se as mulheres de um e outro lado da Ponte, voltadas ao cuidado de si, de suas relações, em 

práticas muitas vezes promovidas e compartilhadas.  

A cura pelas plantas, feitas de um lado e outro da ponte, apresentam formas 

compósitas. As “plantas de poder” como a Canabis e a Chacrona, usadas por forasteiros e 

chegantes, não são tão aceitáveis por nativos - especialmente os mais velhos – que se 

restringem às plantas “medicinais”. Mas as plantas figuram tanto para os que vieram para 

Serra Grande quanto para os do lugar como forma de poder para o cuidado de males humanos 

e não humanos. O simples contato com as ervas já cura, assim como estar perto da Mata, 

rodear-se de “Natureza” é cura. Nesses engajamentos com plantas, estas podem estar mais ou 

menos próximas do sustento, mas em todos os habitares em Serra Grande elas ocupam um 

lugar central na existência. 

A força da mulher é também algo que atravessa os agenciamentos em Serra Grande. 

Articuladas pelas mais diferentes práticas voltadas à saúde, mulheres protagonizam o cuidado.  

Do lado da Vila Alta, a cura vinculada ao feminino se manifesta nas rodas de sagrado 



215 
 

 

feminino, nos discursos de ecofeminismo, plantando sua lua ou oferecendo diversas 

massagens, terapias e produtos ecológicos de auto cuidado. Mas também se faz presente nos 

grupos de discussão, na criação e sustentação de uma escola para crianças carentes, na feitura 

do sopão solidário, nas visitas de madrugada para medir os índices glicêmicos de diabéticos, 

na arrecadação de dinheiro para alguma cirurgia de nativos carentes ou de roupas e alimentos 

para alguma família com estas necessidades, na luta contra a violência doméstica e o 

machismo. 

São todas mulheres que se orgulham de ser mulheres. E reconhecem nesse “lugar” a 

força para a transformação que buscam no mundo. Não que não existam homens envolvidos, 

ou que não sejam importantes, mas certamente a presença feminina é majoritária, 

especialmente no que diz respeito ao cuidado em Serra Grande. Este se faz diverso. Na 

medida em que se mistura, acolhe uma ou outra característica de cá ou de lá, que pode vir e ir, 

transforma-se mantendo-se diverso, porque o próprio fim é esse. Existem mundos distintos 

que podem se tocar e se ajudar pontualmente, mas existe a diferença que persiste, a qual 

merece ser marcada e respeitada, como apontou Stengers (2017) sobre a imagem de rizoma 

proposta por Deleuze e que me inspira ao olhar para este lugar. 

 

Pode-se talvez objetar caso se entenda que o rizoma é uma figura de 

anarquia. Sim – mas de uma anarquia ecológica, porque ainda que as 

conexões possam ser produzidas entre quaisquer partes de um rizoma, elas 

também devem ser produzidas. Elas são acontecimentos, ligações – como a 

simbiose. Elas são aquilo que é e permanecerá heterogêneo (STENGERS, 

2017, p. 5). 

 

Outros devires 

 

Certamente existem muitos outros assuntos que deveriam ser tratados com cuidado e 

atenção. Serra Grande é certamente um lugar especial, como tantos outros, em que as 

chegadas desde a colonização/invasão vêm transformando o território, a natureza e a relação 

entre as pessoas. 

O Porto Sul, grande projeto da criação de um porto para escoamento de mineração 

extraída pela Bamin, empresa chinesa, apavora a comunidade local, que mais uma vez une e 

recombina nativos e forasteiros na busca por soluções que contemplem não só a proteção da 

Mata e dos animais que serão absurdamente afetados, mas também das pessoas. 

A possibilidade de emprego, a promessa de desenvolvimento mais uma vez invade a 

região, trazendo esperança e desespero à comunidade. Não consegui, no tempo desta 
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pesquisa, me aprofundar neste tema, que merecia certamente não um, mais muitos estudos 

voltados aos impactos desse empreendimento para nativos, forasteiros e chegantes. 

A questão do pau de jangada também foi pontualmente mencionada (capítulo 2), mas 

carece de maior dedicação. Talvez pessoas das áreas de manejo florestal ou engenharia 

ambiental possam contribuir no trato dessa questão que é central da perspectiva dos nativos e 

forasteiros preocupados com a “manutenção da cultura”. A jangada feita com o pau de 

jangada é uma técnica tradicional de feitura da embarcação que oferece muita segurança 

conforme afirmam os pescadores locais. Entretanto, O INEMA não permite a extração dessa 

espécie devido ao risco de extinção, e a luta por autorizações para essa extração tem sido 

desgastante e desanimadora para os pescadores e marisqueiras da região. 

Por outro lado, o Projeto de cocriarão da Nova Escola, iniciado na década de 2000 

com o Instituto Arapyau em parceria com o governo municipal e estadual, tem apontado para 

uma união forte e resistente em prol da educação da comunidade. Desde a estrutura física, 

passando pelo plano pedagógico, alimentação, tudo tem sido discutido e aprovado 

coletivamente em reuniões abertas ao público, em que nativos, forasteiros e chegantes 

constroem uma escola que faça sentido para todos.  O desejo é que a já conhecida oscilação 

de poderes que persiste na região não desestabilize um alicerce tão fundamental para a 

qualidade de vida dessa comunidade. 

Existem também outros tantos agenciamentos do cuidado que não pude acessar. Por 

diversos motivos muitos outros atores humanos e não humanos que agenciam cuidados em 

Serra Grande não chegaram a mim ao longo de meu percurso de pesquisa. A Igreja 

Evangélica, por exemplo, em suas formas de cuidado. Porém, decerto, também busquei o que 

me atrai, e assim, ao longo do trabalho de campo, nunca me atravessou qualquer prática 

implicada no agenciamento do cuidado evangélico na Vila, apesar de reconhecer sua 

presença. Quiçá outros pesquisadores possam valorizar esta lacuna de meu trabalho em Serra 

Grande. 

Outra questão que se colocou de última hora e com muita intensidade, mobilizando-

me e a toda a comunidade em Serra Grande, fazendo-se de imediato um interesse para minha 

pesquisa, ainda que não tenha podido ser incluída devido ao limite de tempo, foi a chegada da 

Covid-19 na comunidade. As diversas formas de organização e posturas de terapeutas, 

agentes de saúde, lideranças frente às dificuldades colocadas pela pandemia mereceriam um 

olhar atento. A solidariedade persistente daqueles que reúnem cestas básicas para os 

trabalhadores informais; aqueles que se revoltam com o egoísmo dos que continuam suas 

vidas “normais” e protestam, acusam, e agridem; aqueles que se reúnem para atender aos 
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doentes, física, emocional e espiritualmente; mas também aqueles que vêm reivindicando o 

status de profissionais de saúde, mas agora não se colocam à serviço desta luta contra a 

pandemia. Perspectivas que se confrontam, se desestabilizam mutuamente, se transformam 

nos agenciamentos desse acontecimento radical que traz à frente um “novo” sujeito não 

humano a desafiar as gentes, as técnicas, as formas mais ou menos estabilizadas de viver. Este 

tema fica como um desafio para estudo futuro, certa de que as práticas de saúde se 

reformulam frente aos fluxos de vida que nos atravessam. E certamente os acontecimentos 

que vivemos com a presença do vírus nos levarão a outros devires. 

Muitos outros contextos e processos na Vila mereceriam desenvolvimento. Lamento 

não ter tido mais tempo para relatar tantos encontros e desencontros que agenciam 

emaranhados tão criativos nessa região. Decerto desejo não faltou, e como diria Deleuze, não 

se trata de falta, mas de potência, apenas carece um sujeito a esse desejo. 

Quiçá outros pesquisadores se sintam tão entusiasmados quanto eu a viver esse lugar e 

descrever experiências tão especiais. Serra Grande, suas pessoas, suas naturezas, suas terras, 

paisagens e passagens merecem ser contadas. 
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