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Apenas avistamos. Não há caminho, por esta colina, por onde ir até lá. 
A “rodagem”, expressão que se usa como sinônimo de estrada, 
circunda a serra. De automóvel, o percurso dura cerca de 30 minutos. 
Por isso,  as populações do Sítio Cumbe e de Gravatá do Ibiapina 
pouco se relacionam. As antigas gerações se conheciam, 
pois as veredas por onde a população circulava a cavalo 
não obedecia à lógica do asfalto 
e as transações comerciais eram feitas entre os sítios. 
Os descendentes, hoje, não se conhecem, 
embora habitem territórios contíguos.  
O encontro dessas duas populações acontece, geralmente, 
na sede do município, nos dias de feira. 
Decidimos que em breve visitaríamos Gravatá do Ibiapina.

D. Maria e sr. Otávio vivem num sítio, no lugar mais alto deste lado da serra: 
cerca de 800 metros acima do nível do mar. 
Quando chegamos à casa de d. Maria, 
cansados pela subida da colina íngreme, 
ela nos ofereceu chá de acônito. 
Apreciamos o sabor e nos interessamos em conhecer o vegetal. 
Combinamos uma entrevista para que ela nos contasse 
as razões do hábito do consumo daquele chá. 
A casa deles se esconde dentro da vegetação,
protegida do vento forte que sopra do vale descampado para a serra. 
O ponto mais alto do cafezal do sr. Otávio é um mirante. 
De lá avistamos, muito longe, outras cidades. 
Avistamos também, no sopé da colina, o distrito de Gravatá do Ibiapina, 
que pertence ao município de Taquaritinga do Norte, 
área de divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba. 

O mês de fevereiro, na região do Sítio Cumbe, em Taquaritinga do Norte, 
sugere caminhadas. 
Os dias são bonitos, a brisa é agradável, em geral o café está florido. 
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Sr. Otávio ainda é exímio montador de cavalo, com ou sem sela. 
Sua expressão de saúde e disposição física 
impressiona a quem o conhece. 
Passamos muitas tardes no terreiro da casa deles,
fotografando as plantas medicinais que cultivam
e entrevistando-os para tentar compreender 
a circunstância cultural que nos fazia percebê-los como agricultores do Sítio Cumbe, 
muito embora eles possuam uma segunda residência na sede do município. 
Na cidade, d. Maria, nos finais de semana, se aninha com algumas filhas 
que costuram, em casa, para um “fabrico” de confecções 
do vizinho município de Santa Cruz do Capibaribe. 
Os encarregados do fabrico passam semanalmente para recolher a produção, 
deixar tecidos e encomendar novos serviços.

Começamos a frequentar a casa de d. Maria e sr. Otávio, 
no Sítio Cumbe,
em fevereiro de 2009. 
Gravamos, em março de 2010, longa entrevista com ela. 
Além do chá de acônito, eles costumam beber chá de hortelã 
e estenderam esse hábito aos 10 filhos.  
Alguns ainda vivem no campo, 
são agricultores, cultivam café, 
outros já moram na área urbana do município. 
Estreitamos o conhecimento com a família de d. Maria, 
nos presenteamos com mudas de plantas, sobretudo flores. 

Era junho de 2010 quando visitamos pela primeira vez Gravatá do Ibiapina. 
Já avistávamos de longe o distrito, 
sabíamos que sediava, há 90 anos, uma sociedade musical,
mas só tomamos a iniciativa da visita quando decidimos concorrer 
ao prêmio Interações Estéticas em Pontos de Cultura, instituído pela Funarte, 
órgão do Ministério da Cultura do Brasil. 
Era necessário saber se o presidente da sociedade, Adailton, e o maestro Aldemar  
estavam dispostos ao trabalho conjunto. 
A estrada de 2 quilômetros, que liga a BR 104 até o distrito, ainda era de barro. 
Entre a preparação dos documentos, o envio, a concessão do prêmio 
e o início do trabalho decorreram seis meses. 

Do primeiro encontro restou a memória 
da arquitetura do prédio da sede do ponto de cultura Sociedade Musical Padre Ibiapina 
e a informação, confirmada por fotos e diplomas pendurados nas paredes, 
de que a banda era um patrimônio daquela população. 

Em 13 de janeiro, finalmente, 
tivemos o primeiro encontro de trabalho com a banda. 
A estrada, que era de barro, havia sido asfaltada. 
Cronograma, muitas datas
de trabalho, de desembolso, de ensaios, 
de visitas entre as comunidades envolvidas, 
de início das aulas de informática para os integrantes da banda, 
de entrega de máquina fotográfica 
para que os principais instantes dessa convivência fossem registrados. 

Foi feita a pesquisa de músicas populares brasileiras 
em cujas letras havia referência às plantas medicinais 
que d. Dora e d. Maria cultivam no terreiro de suas casas. 

Acônito       Mastruz       Hortelã       Muçambê                           

Na data combinada,
o computador chegou à sede da sociedade musical 
e foi assinado um contrato com um provedor local de internet. 
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Para o trabalho, o maestro definiu um naipe de sopro 
composto por clarinete, tuba, trompete e trompa;
a percussão seria feita com a bateria e o bongô. 
Para dar ânimo aos ensaios era preciso interferir na formação dos músicos. 
O Conservatório Pernambucano de Música é uma referência importante 
para quem pretende vivenciar, profissionalmente, 
a música em Pernambuco. 
Na estrutura do Conservatório há um serviço 
de acompanhamento das bandas de cidades do interior,
dirigido pelo trompetista,  maestro e professor Diógenes Colorau. 
Diógenes aceitou viajar até Gravatá do Ibiapina, 
atendendo ao convite para uma sessão de trabalho com os integrantes da banda. 
No domingo, dia 30 de janeiro, ouviu a banda tocar, 
trocou informações com o grupo, forneceu material de trabalho e despediu-se, 
prontificando-se a receber, no Recife, 
os interessados em uma formação técnica regular. 

Ao mesmo tempo que as plantas medicinais eram introduzidas no grupo 
como elemento de inspiração de profissionais consagrados da música popular, 
Chico Buarque de Holanda, Dominguinhos, Heckel Tavares, 
os dirigentes da banda foram conhecer a comunidade de agricultores do Sítio Cumbe, 
reconhecer as plantas envolvidas no trabalho 
e avistar os lugares onde iriam se apresentar para os agricultores.

Logo que os primeiros arranjos musicais ficaram prontos, 
de posse das novas partituras, os músicos iniciaram os ensaios. 

Em poucos ensaios, a banda já executava 
as músicas que seriam apresentadas em todos os encontros: 
Cotidiano, de Chico Buarque, 
e Penas do Tiê, de Heckel Tavares.  

Durante um dos ensaios da banda, 
enquanto os músicos tocavam, 
numa mesa ao lado 
ia sendo montada uma excicata de mastruz. 
Jovens da comunidade de Gravatá do Ibiapina 
não conheciam a técnica 
e ofereceram folhas de uma planta que chamavam de “gravatá”,
para que fosse prensada, secada 
e compusesse o conjunto de exsicatas 
a serem exibidas ao longo do trabalho.

Um grupo de mulheres do Sítio Cumbe reuniu-se para experimentar receitas de bolo de 
banana, orientadas pela professora Eleuza, que se engajou no trabalho como voluntária.

O trabalho de fotografia também foi logo iniciado.
Ilza Maria, integrante da banda, e um agricultor, Gilberto Porto, 
observaram livros com fotografias consagradas no mundo, 
viram filmes sobre fotografia e fotografaram livremente até o primeiro encontro.



1º encontro
sábado, 04 de fevereiro de 2011



De um lado terra, doutro lado terra;
De um lado gente, doutro lado gente;
Lados e filhos dessa mesma serra,
O mesmo céu os olha e os consente.

Primeira estrofe do poema Fronteira, de Miguel Torga.
Publicado no livro Libertação, 
e na antoLogia Poética, Coimbra, 1994, pag 67.
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Em Gravatá do Ibiapina, portões abertos, luzes acesas, 
a banda pronta para os primeiros acordes.
No Sítio Cumbe, em torno das 17 horas,
as toiotas de Zé de Neuza, de Carlinhos e de Mário Peixoto 
estacionaram numa encruzilhada 
à espera dos agricultores. 
A maioria das pessoas iria, pela primeira vez, até Gravatá do Ibiapina. 
Entardecia, os animais já estavam agasalhados e, portanto, as pessoas podiam partir. 
Todos os agricultores foram aquinhoados com o valor 
de uma diária de trabalho e se prepararam para o encontro. 
Estavam trajados e comportavam-se 
para um cerimonial de primeiro encontro.  
Quando as toiotas chegaram à sede da sociedade musical, 
a banda deu os primeiros acordes de um dobrado 
e permaneceu tocando 
enquanto os visitantes se acomodavam, com gestos silenciosos 
para não atrapalharem a escuta da música. 

Era 4 de fevereiro. Durante a manhã,
na sede do ponto de cultura 
Sociedade Musical Padre Ibiapina 
havia uma rotina diferente. 
Os preparativos para receber o grupo de agricultores 
que viria do Sítio Cumbe 
exigiam ritmo acelerado de trabalho. 
Malhas eram contorcidas para formar painéis, 
fotos presas nas paredes, acônitos, hortelãs 
e dálias emaranhavam-se no salão da sede.

Os agricultores encontraram na sede da sociedade musical 
um cenário com elementos de seu cotidiano, 
que também encantava os integrantes da banda: 
a banana-prata, de sabor adocicado e macia, 
sabor quase esquecido pelos moradores de Gravatá do Ibiapina, 
que há muito se abastecem em feiras 
onde somente são oferecidos produtos cultivados para exportação, 
destinados aos maiores centros de consumo. 
Do cenário também fez parte a castanha assada, porque era a safra do caju, 
e as plantas medicinais objeto do projeto:
mastruço, hortelã, acônito e muçambê, além de muitos pés de dálias. 
A dália é símbolo do município, mas, nos dias atuais, 
é pouco vista nos terraços das casas 
ou nos canteiros das praças da sede do município. 
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Quando o encontro já se encerrava, 
uma integrante do grupo de agricultores do Sítio Cumbe, 
Luci, bem jovem,
surpreendeu a todos: 
revelou que havia levado sua flauta e tocou, 
comprometendo-se com outra apresentação,
no próximo encontro em Gravatá. 

Poucos se aperceberam de que todo o encontro 
foi gravado e filmado por Ricardo Melo, 
jornalista que dirige a edição de uma revista no Recife. 
A exibição da gravação seria uma surpresa 
para o próximo encontro, no Sítio Cumbe, 
entre a banda e os agricultores.

A banana foi o tema do encontro: foi exibido um filme de 1 minuto sobre a banana, 
da série Frutas com Sabor Pernambucano, 
foi lido um o poema Banana, do poeta Everardo Norões, 
além de informações nutricionais. 
As palmas de banana que ornamentavam o ambiente 
depois foram distribuídas entre os presentes. 
Houve a degustação para um concurso gastronômico de escolha 
da receita de bolo de banana que passaria a ser típica do Sítio Cumbe. 
A hortelã foi valorizada com a degustação do suco de abacaxi com hortelã. 

Desse encontro participou o cantor Geraldo Maia, 
conhecido no meio musical brasileiro 
e que há muitos anos encontra descanso e inspiração 
no Sítio Cumbe. 

O primeiro encontro terminou por volta das nove e meia da noite. 
Os agricultores dormem cedo, pois a manhã de trabalho começa às quatro horas. 
Na primeira luz do dia precisam ordenhar alguma vaca para engordar o bezerro, 
que logo venderão, 
cortar capim para alimentar os jumentos com que contam no trabalho 
e tratar os cavalos com os quais se exibem em vaquejadas e cavalgadas pela região. 

Houve uma apresentação entre os grupos. 
O presidente da sociedade deu as boas-vindas ao grupo visitante, 
o maestro falou sobre o repertório,
d. Dora, d. Maria e Nina falaram em nome da delegação do Sítio Cumbe. 

Os aprendizes de fotógrafo viram exibidas, em telão e em cartazes, 
suas primeiras fotografias.
O público escolheu a flor do muçambê, de Ilza, 
e a foto dos borregos no pasto, de sr. Gilberto. 

Os integrantes da banda apresentaram os instrumentos que tocavam, 
os nomes, o som, a função de cada um deles na banda.
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Sr. Gilberto, agricultor aprendiz de fotógrafo, saiu do encontro com a incumbência 
de fazer um ensaio sobre o tema “pedra”. 
Ilza, integrante da banda, um ensaio sobre a “água”.
Nina, agricultora, 
continuaria a cultivar mudas de plantas medicinais e dálias para serem distribuídas.   
A banda ensaiaria para ampliar o repertório que seria apresentado na casa de d. Dora, 
agricultora que nasceu e ainda vive no Sítio Cumbe.

O encontro entre os integrantes da banda da Sociedade Musical Padre Ibiapina 
e o grupo de agricultores do Sítio Cumbe gerou expectativas.

Entre os moradores do Sítio Cumbe 
havia dúvidas sobre como a banda poderia ser recebida “num lugar de sítio”, 
no terreiro de uma casa que está estruturada somente para a moradia de uma família, 
onde a noite é escura porque a iluminação pública - a luz da rua- não está disponível, 
O encontro seria no final de fevereiro.
poderia ter chuva e, se chove, as estradas não são transitáveis, 
afinal não há registro entre os moradores de qualquer evento nas redondezas, 
nem mesmo quando muita gente ainda morava na região, 
antes de migrarem quase todos para a periferia da sede do município. 
Além do mais, 
talvez eles também pudessem cantar alguma música que falasse de plantas medicinais. 
O músico Geraldo Maia também faz parte dos moradores do Sítio Cumbe 
e poderia ensiná-los a fazer falsetes, integrar o coral. 
O maestro da banda talvez pudesse reger o coral.

Os integrantes da banda
indagavam-se sobre como levariam os instrumentos, quantas toiotas iriam buscá-los, 
se haveria pontos de eletricidade para ligar a caixa de som, 
afinal agora o canto fazia parte da apresentação da banda, 
era preciso comprar pastas novas para colocar as partituras, 
decidir qual a melhor sequência de apresentação das músicas 
pois o repertório já era maior.

Ilza e sr. Gilberto já estavam familiarizados com a máquina fotográfica, 
começavam a surgir dúvidas com relação a fotos noturnas, o enquadramento,
o foco, as possibilidades de contraste e brilho. 
Algumas decisões foram tomadas: 
gambiarras de lâmpadas e cadeiras para os encontros do Sítio Cumbe 
seriam solicitadas à prefeitura local; 
seria contratado um fotógrafo para realizar oficina de aprendizagem 
com Ilza e sr. Gilberto; 
seriam combinados ensaios para um coral do Sítio Cumbe.

Para o segundo ensaio, o maestro levou alguns instrumentos. 
Era a primeira vez 
que os agricultores se aproximavam de um instrumento musical. 
Os primeiros instantes do contato físico com o violão 
foram marcados pela inibição e pela emoção, 
repulsa e atração. 

No dia do terceiro ensaio faltou luz. 
Uma lanterna e um castiçal com velas 
tornaram o encontro ainda mais agradável. 
Mas todos já estavam descontraídos 
e se prontificaram ao toque do zabumba 
que fazia a marcação.

Foi assim que no dia seguinte, 5 de fevereiro, 
o maestro Aldemar e o cantor Geraldo Maia 
juntaram-se aos agricultores do Sítio Cumbe para cantar. Somente voz.
Era a primeira vez que a maior parte dos agricultores experimentava o canto. 
A música escolhida foi “Firim Fim Fom do Fole”, de Dominguinhos,
cuja letra faz apelo à beleza da flor do muçambê. 
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Nos dias que antecederam o encontro na casa de d. Dora, 
segundo encontro entre a banda da Sociedade Musical Gravatá do Ibiapina 
e o grupo de agricultores do Sítio Cumbe, 
cada um dos aprendizes de fotografia, sr. Gilberto e Ilza, apresentou 15 fotos, 
com base nos temas “pedra” e “água”,
para serem exibidas no telão e submetidas à escolha do público durante o encontro.  
Com esse material Beto, proprietário e técnico de manipulação do telão,
preparou a apresentação como um “projeto”.
Também foram impressas, em cor e preto e branco, 
as fotos escolhidas no primeiro encontro, 
além de fotos dos ensaios do coral.
As exsicatas das plantas medicinais foram emolduradas para exposição: 
estava, assim, definido o cenário para o encontro na casa de d. Dora.

Estava iniciada a mudança de um ato artístico intuitivo para outro, consciente.

O fotógrafo profissional Breno César, 
com especialidade em fotografia de movimento, 
sobretudo de dança, 
foi convidado para um trabalho de orientação. 
Breno fotografou sr. Gilberto. 
O encontro entre Breno e sr. Gilberto foi no Sítio Cumbe, 
numa área em que este tem domínio da paisagem, 
pois há mais de 30 anos percorre as serras de Taquaritinga. 

O encontro entre Breno e Ilza foi em Gravatá do Ibiapina. Breno fotografou Ilza. 
A praça central, a igreja e o céu 
foram os elementos de observação do trabalho de orientação.

Breno também produziu fotografias da banda, 
fez uso de iluminação externa, 
rebatedor e muitas lentes. 
Dentre as fotos produzidas por Breno, 
o grupo escolheu dez para a organização de um álbum 
de apresentação do trabalho da banda, 
com uma perspectiva de produção de um elemento de marketing. 



2º encontro
sábado, 20 de fevereiro de 2011



Exsicata de flor do muçambê 
Cleome spinosa Jacq.
colhida no terreiro da casa de d. Dora.
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D. Dora tem muita vivência. 
Sua simpatia e expressão forte atribuem a ela função de protetora dos ânimos virtuais 
que acompanham pessoas e animais.  
Era fevereiro de 2010 quando, durante um percurso de contemplação do campo, 
avistamos a flor do muçambê na porta de sua casa. 
Sabíamos sobre o muçambê, mas ainda não tínhamos avistado sua flor. 
Tão bonita, motivou nossa primeira entrevista com d. Dora 
sobre a planta, o lugar, a vida de d. Dora. Junto ao muçambê estava o mastruz. 
D. Dora e sua família consomem o chá e o lambedor dessas plantas.

Quando conversávamos com d. Dora, seu neto, Levi, filho de Finha, 
veio ao nosso encontro.  Levi conhece as plantas e desde pequeno 
é medicado com as ervas cultivadas pela avó. 
Levi vai à escola diariamente, o transporte é uma toiota 
que a prefeitura local disponibiliza para conduzir as crianças 
das áreas de sítio até a sede do município. 
Levi tem 10 anos e sua capacidade 
de entendimento da palavra escrita é motivada 
mais por sua curiosidade 
do que por um conhecimento consolidado da língua portuguesa. 
Raciocina muito rapidamente, é ágil e muito se comenta 
sobre a prontidão com que se oferece para participar das tarefas de outras pessoas.
Fabinho também é neto de d. Dora. É agricultor, não tem a habilidade da leitura 
nem da escrita. Mora com a mulher numa área que só tem como caminho a vereda para os 
animais e os mototáxis que circulam por todos os distritos de Taquaritinga do Norte. 
Se não se dispõe a pagar a condução da moto, precisa andar cerca de 30 minutos 
para chegar à casa de sua mãe e mais 40 minutos para chegar à sede do município. 
Mesmo quando volta da feira, aos sábados, trazendo sacos sobre os ombros. 
Tem a incumbência da pintura da casa da avó. 
Durante o projeto, aprendeu a misturar a cola branca na cal, para melhor fixação, praticou o 
uso da espátula de pontas quadradas para fazer os recortes de 90 graus na alvenaria e a usar 
a fita-crepe para fazer a separação de cores e materiais, dando melhor acabamento à pintura. 
Ensinou-nos que a tinta para pintura da borda da casa deve ser feita com a mistura de leite 
cru da vaca e pó xadrez. Ele sempre fez assim, desconhece a justificativa química, mas vai 
continuar com essa prática adquirida pela tradição.



26 27

Havia também um telão exibindo fotos da banda 
feitas pelo fotógrafo profissional Breno César, 
fotos de ensaios e do encontro anterior em Gravatá do Ibiapina. 
Os músicos espontaneamente pararam para se observarem na tela 
e somente depois começaram a se preparar para o concerto. 

Ao se aproximarem, os músicos perceberam 
que o professor de música 
do Conservatório Pernambucano de Música
Diógenes Colorau, 
com quem eles haviam trabalhado na sede da banda, em Gravatá, 
fazia um solo de trompete, dando boas-vindas ao grupo. 

Os músicos com seus instrumentos
chegaram no terreiro da casa de d. Dora em três toiotas. 
Encontraram o caminho iluminado por gambiarras 
montadas pela Secretaria de Obras 
da Prefeitura de Taquaritinga do Norte. 
Na frente da casa havia uma grande árvore 
iluminada por um holofote verde. 

As paredes da casa estavam cobertas 
por acônito, hortelã, matruz, muçambê e dálias. 
As exsicatas das plantas medicinais estavam emolduradas e expostas. 
Cachos de bananas, cajus enfiados em varas 
e orquídeas cultivadas no pau do café e em coités foram pendurados em cordas. 

As caixas de bolo de banana estavam sobre a mesa 
e havia uma escultura de casca vegetal em exibição. 

As fotografias feitas por Ilza e sr. Gilberto, 
escolhidas durante o encontro de Gravatá do Ibiapina, em 4 de fevereiro,
estavam fixadas no terreiro. 

D. Dora deu as boas-vindas a todos. 

Foi exibido o filme sobre a manga que integra a série Pernambuco tem Valor 
e foi demonstrado que o coité é um recipiente 
capaz de guardar água sem vazamento. 

Demar é filho de d. Dora e mora com ela. Também é agricultor. 
Ele tem barbas ruivas e olhos azuis. 
Não sabe se é descendente de português ou de holandeses e judeus 
que vieram para Pernambuco no século XVII. 
Cuida de seu roçado, para o qual caminha, diariamente, cerca de duas horas. 
Lá não tem água ou energia elétrica.  
Sua rotina é partir às 5 da manhã e retornar às 8 da noite,
mas d. Dora não indaga sobre suas atividades depois que o sol se põe. 
Demar e o vizinho Gilberto, 
aprendiz de fotógrafo, 
limparam o terreiro da casa 
para a visita da banda ao Sítio Cumbe,
em 26 de fevereiro.

O terreiro da casa de d. Dora foi o segundo lugar de encontro 
entre a banda de Gravatá do Ibiapina 
e os moradores do Sítio Cumbe. 
Era o dia 26 de fevereiro de 2011.
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Todos ouviram 
um pouco da história da flor dália, 
a origem do nome, 
a forma de reprodução 
e de miscigenação com outras flores. 

A banda executou as quatro primeiras músicas do repertório, 
em cujas letras havia o nome das plantas 
referenciadas no projeto. 
O professor Diógenes Colorau sentou-se ao lado dos músicos 
e participou das apresentações, fazendo solo de trompete.

Ilza Maria, de Gravatá do Ibiapina, que faz experimentos com a máquina fotográfica, 
apresentou informações sobre o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, 
fazendo exibir na tela 
imagens que captou na internet, 
durante a pesquisa.

Foi também esse o momento em que foram exibidas no telão
as fotografias que sr. Gilberto e Ilza fizeram a partir dos temas “pedra” e água”.  Dentre 
as 15 fotos apresentadas por cada um, o público elegeu as que seriam apresentadas 
no encontro final.

Ilza e sr. Gilberto saíram do encontro 
com a tarefa de apresentarem,
no encontro de 20 de março, 
fotografia sobre a temática 
“Interiores sem privacidade”. 
Cada um apresentaria 8 fotografias para a escolha do público.

Os agricultores fizeram exercícios de reconhecimento 
dos instrumentos musicais utilizados pela banda 
que lhes haviam sido apresentados no encontro de 4 de fevereiro, 
e os integrantes da banda fizeram exercícios de identificação das plantas 
apresentadas no mesmo encontro. 

Os moradores do Cumbe homenagearam a banda apresentando um coral, 
regido pelo maestro. 
O coral cantou, a cappella, “Firim Fim Fom do Fole”, de Dominguinhos.

Alguns integrantes do Sítio Cumbe 
convidaram pessoas do Recife 
para irem até Taquaritinga participar do encontro. 
O arquiteto Heitor Araújo, inclusive, 
engajou-se na montagem do cenário.  

Ao fim das apresentações previstas no programa, 
como o carnaval estava próximo 
a banda executou vários frevos 
e os moradores e visitantes do Sítio Cumbe dançaram.
Kátia Barreto, Laura e Lizânia foram muito aplaudidas
porque sabiam fazer os passos do frevo com técnica e graça.

O inglês John Holteppel, seu convidado Marçal,
o escritor Ronaldo Brito,
d. Naide
e o estudante de Geografia, Fidel, 
estavam no encontro.
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Todos esses temas consumiram uma tarde de encontro 
e geraram expectativas sobre a conversa com a dra. Evani 
no dia seguinte, na sede da sociedade musical, 
durante o terceiro encontro 
entre os integrantes da banda e os agricultores do Sítio Cumbe.
O grupo visitou o quintal arborizado de uma das integrantes
e, depois, concentrou-se no escritório da sociedade musical 
para troca de informações.

Na reunião em Gravatá do Ibiapina, no sábado à tarde, 
ainda repercutia o posicionamento da dra. Evani na Rádio Farol 
e foram abordados temas de interesse das pessoas que,
embora aceitem as prescrições médicas para consumo 
dos medicamentos industrializados,
consomem produtos fitoterápicos de manipulação caseira:
a higienização dos materiais, 
a concomitância na ingestão 
de substâncias de composições químicas 
cujas associações ainda não foram testadas, 
as experiências diferenciadas de dosagem e processamento etc. 

O programa teve muita repercussão e isso motivou 
a aproximação de pessoas com motivações diversas, 
tal como um grupo de mulheres 
residentes em Gravatá do Ibiapina 
que habitualmente consomem 
medicamentos fitoterápicos de fabricação caseira. 
Em nossa conversa, tratamos de assuntos muito relevantes
e decidimos que se tratava de uma abordagem médica da questão.

Numa sexta-feira, dra. Evani percorreu o Sítio Cumbe,
visitou as casas de d. Dora e de d. Maria
e fez o reconhecimento da abundante flora nativa utilizada na manipulação 
de medicamentos já autorizados para consumo 
pelas instituições brasileiras de saúde com essa atribuição. 
No sábado, ela foi convidada a participar 
do programa de rádio “Taquaritinga do Norte é tudo pra mim”. 
Durante a entrevista, enfatizou a importância 
do conhecimento tradicional da medicina popular 
do qual os agricultores do Sítio Cumbe são portadores. 

Fizemos o convite à dra. Evani, médica professora da Universidade do IMIP, no Recife, 
que goza de grande reputação em Pernambuco.
Além de participar de um encontro com o grupo
ela aceitou engajar-se em outras programações do projeto.

Depois do segundo encontro 
entre a banda de música do ponto de cultura Sociedade Musical Padre Ibiapina 
e os agricultores do Sítio Cumbe, 
era o momento de divulgar o trabalho para todo o município de Taquaritinga do Norte.

As três rádios locais haviam sido comunicadas, por correspondência, 
sobre a realização do trabalho e, em várias ocasiões, 
fomos informados de que “falaram do projeto”.  
Mas era chegada a hora de esclarecer 
sobre o engajamento de cada grupo e a opinião dos participantes. 
A rádio de maior audiência no município, a Rádio Farol, veicula, aos sábados, 
dia da feira, um programa chamado “Taquaritinga do Norte é tudo pra mim”,
patrocinado pela prefeitura da cidade. 
O programa tem como âncora um locutor popular, conhecido como Bardigão, 
mas é dirigido pelo ex-prefeito da cidade, a quem todos se referem como Seu Zeca, 
que se mantém como líder e oferece sustentação política ao prefeito atual.
Nós nos oferecemos para participar do programa e tivemos boa acolhida.

Durante o programa o maestro falou sobre sua experiência de regência da banda,
a execução de músicas da MPB e a participação do canto nas apresentações;
Ilza e seu Gilberto narraram suas experiências com a fotografia;
Nina falou sobre o cultivo das dálias. 
Houve muitas perguntas sobre o projeto. 
Nessa mesma programação estava presente um sanfoneiro, 
residente em outro distrito de Taquaritinga do Norte. Exímio músico, 
o sanfoneiro aceitou integrar a banda na apresentação programada para o Sítio Cumbe, 
pois algumas músicas que seriam apresentadas comportavam solo de sanfona. 
Também estava presente uma vereadora do município, sra. Rogéria.
A sala era pequena para tamanha movimentação. Foi um encontro de muita animação.
É grande a audiência desse programa, no horário do almoço.
A apresentação do projeto teve grande receptividade 
e fomos convidados a participar em outras ocasiões.



3º encontro
domingo, 20 de março de 2011



Escultura com cascas vegetais, de Sônia Lessa.

em Lisboa, Portugal

– essas cascas são de plástico ou são verdadeiras ?

nome vulgar   Álamo do ocidente
nome científico   Liquidambar styraciflua
região de coleta   Santiago (CHILE).

nome vulgar   Pente de macaco
nome científico   Pithecoctenium crucigerum
região de coleta   Barbalha (BRASIL).
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O grupo do Sítio Cumbe e moradores de Gravatá do Ibiapina 
foram levados a se comportarem, inicialmente, 
como plateia passiva que aguarda as apresentações, 
tal como nos eventos urbanos. 
A banda já entrou tocando no salão da sede.

O maestro apresentou nominalmente os integrantes da banda, 
que se exibiram solando seus instrumentos. 

O terceiro encontro entre os integrantes da banda e os agricultores do Sítio Cumbe 
realizou-se no dia 20 de março,
novamente na sede do ponto de cultura 
Sociedade Musical Padre Ibiapina. 
A proposta do cenário 
foi a de introduzir elementos urbanos 
que se equilibrassem 
com os elementos marcadamente rurais 
utilizados no mesmo lugar, 
durante o primeiro encontro, no dia 04 de fevereiro. 
Ou seja, 
desfazer a sugestão de antagonismo 
entre o modo de vida e os alcances dos dois grupos 
que haviam se visitado nos dois encontros anteriores. 
A sede da sociedade musical foi organizada 
com um corredor com cortinas, 
passarela com tapete, iluminação indireta 
e exposição de esculturas com cascas vegetais 
com muitos recursos de acrílico para provocar efeitos de luz. 
Muitas mudas de plantas medicinais 
foram envolvidas em papel brilhante 
e depositadas na área exterior da sede da sociedade musical, 
para que no interior do recinto sobressaíssem 
as dálias e as orquídeas como plantas ornamentais. 
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O clima semiárido em uma região serrana com vegetação densa 
também permitiu que Taquaritinga do Norte fosse habitat 
de variedades de orquídeas de muita raridade no Brasil, sobretudo de micro-orquídeas. 
O poeta Everardo Norões vem disseminando, entre seus vizinhos do Sítio Cumbe, 
a prática de aproveitamento do tronco do cafeeiro seco 
como suporte para as microorquídeas 
e do cultivo de orquídeas de maior porte em coités. 

As dálias e as orquídeas 
são flores que fazem parte da história do município de Taquaritinga do Norte.
Durante muitos anos o município foi chamado de Dália da Serra. 
A urbanização do município fez desaparecer a dália da paisagem da cidade 
e hoje, ainda timidamente, 
a administração municipal está reintroduzindo essa planta nos canteiros centrais da cidade.
A agricultora Nina, do Sítio Cumbe, cultiva dálias porque as aprecia
e, embora não se aperceba da importância de seu gesto, tem atitude de resistente. 
Durante nosso convívio, no trabalho, classificou 11 variedades de dálias em seu quintal.

A extração predatória das orquídeas 
provocou a extinção de algumas variedades 
e no curso do projeto, nesse terceiro encontro, 
era o momento de sugerir a importação 
das variedades extintas para reintroduzi-las nas matas.
Com esse objetivo foram apresentadas sugestões de imagens
para serem impressas em cartazes, camisas e em outros objetos 
das “dálias de Taquaritinga do Norte”  
e “orquídeas de Taquaritinga do Norte”.

A informação sobre a música erudita 
foi introduzida nesse encontro.
Uma das músicas tocadas pela banda 
foi “Jesus, alegria dos homens”, de Bach. 
O músico brasileiro Vinícius de Moraes utilizou essa peça 
como melodia para a letra que intitulou “Rancho das flores” 
e a dália é uma das flores referidas nessa música. 
Um dos integrantes da banda 
havia sido incumbido de pesquisar, na internet, sobre Bach 
e fez um breve relato sobre o compositor. 

A apresentação da dra. Evani 
sobre o uso das plantas medicinais na fabricação dos medicamentos, 
doméstica ou industrial, 
também contribuiu para a percepção de que a confrontação 
entre os meios ditos urbano e/ou moderno e rural e/ou antiquado 
é um recurso ideológico de desagregação e segregação social. 

Também foram exibidos 5 filmes de 30” sobre flores da paisagem pernambucana, 
que têm como áudio músicas de Chopin, Rachmaninoff  e Brahms, 
extraindo dos presentes a observação de que as músicas que ouviram eram agradáveis. 

A conversa foi motivada pelo argumento da aquisição de instrumentos musicais novos 
e do aparelhamento da sociedade com equipamentos de tecnologia moderna 
para produção de filmes, para iluminação de palco 
e outros itens a que chamam de “kit multimídia”. 
A expressão em inglês possibilitou a reflexão 
sobre a formação e o desenvolvimento das línguas, 
e da língua portuguesa em particular, 
o que foi ilustrado com a apresentação do zootropo,
instrumento ancestral do cinema, 
cujo nome é composto por duas palavras de origem grega 
(zoe=vida e trope = movimento). 
As pessoas manipularam o zootropo, 
desenharam tiras para simulação do movimento, 
e compreenderam o fenômeno ótico 
que permite a ilusão da continuidade do movimento. 
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Quando a banda encerrou a apresentação 
e a passarela ficou liberada, 
sobre ela algumas mocinhas charme, 
fazendo desfiles com poses de modelos globalizadas,
tal como observam na televisão. 

O grupo do Sítio Cumbe 
não tem familiaridade com as partituras. 
Tem a compreensão de que se trata de um elemento para trabalho dos músicos, 
mas desconhece as anotações musicais.  
O maestro Adelmar distribuiu a todos 
cópia da partitura da música “Fulô do Muçambê” 
e, com a ajuda da banda, explicou o significado das claves, 
os compassos e a forma de escrever as informações 
para todos os músicos comprendê-las. 

Nesse terceiro encontro, 
estava concluída a seleção da receita do bolo de banana, 
definido o design de sua embalagem 
e criado o slogan de sua oferta: 
“Bolo de Banana Sítio Cumbe: quem prova não esquece”. 
Ao final das atividades, 
seguiu-se uma sessão de degustação do bolo 
que foi oferecido acompanhado de suco de folha de seriguela. 
Marli coordenou a exibição do bolo,
nas três versões de embalagem, 
e oferecia a sugestão de que no suco de folhas de seriguela 
fossem usadas folhas mais tenras, 
com menor acidez. 

Com o mesmo objetivo lemos, 
todos, a uma só voz, 
o poema “Orquídeas”, do poeta Everardo Norões, 
que participava do encontro.
O presidente da sociedade, Adailton Costa,
ofereceu ao poeta Everardo 
uma brochura sobre a vida e presença do Padre Ibiapina, 
no distrito, no final do século XIX.

As mais de 70 mudas de plantas medicinais 
que ornamentavam a sede da banda, 
assim como a hortelã e as orquídeas cultivadas nas coités 
e nos paus de café que compunham o cenário, 
foram franqueadas aos participantes, 
que as levaram consigo, 
assumindo o compromisso de continuarem o cultivo. 

Para encerrar o encontro, 
a banda executou músicas do repertório 
sobre plantas medicinais. 

No telão, 
Beto exibiu as fotos sobre “Interiores sem privacidade” 
que os aprendizes de fotógrafos, sr. Gilberto e Ilza, 
tiveram como tema. 

Dentre as fotos apresentadas pelo sr. Gilberto 
foi escolhido um detalhe de cozinha de casa rural.

O público escolheu a foto de um ovo de avestruz 
com a imagem de avestruz pintada na casca do ovo, 
apresentada por Ilza.

Um dos equipamentos do kit multimídia 
que o ponto de cultura recebeu como incentivo governamental 
para que a entidade tenha bom desempenho institucional, 
foi uma câmara filmadora.
André, membro da sociedade, 
estreou o uso do equipamento 
filmando o encontro.

Luci, a jovem flautista que integra o grupo do Sítio Cumbe, 
conforme havia prometido no primeiro encontro, 
havia ensaiado algumas peças para apresentação, 
e as exibiu com desenvoltura.
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A chegada do computador ao ponto de cultura Sociedade Musical Padre Ibiapina,
para uso sobretudo dos integrantes da banda, 
tem motivado a frequência das pessoas à sede da Sociedade. 
Programas específicos para uso dos músicos, 
de organização dos arranjos musicais e impressão de partituras 
já estão disponíveis e servem ao trabalho da banda.

Na manhã do dia 26 de março, dia do quarto e último encontro 
programado pelo projeto, 
entre os integrantes da banda da Sociedade Musical Padre Ibiapina 
e um grupo de agricultores do Sítio Cumbe, 
em torno do computador havia muita expectativa: 
integrantes da banda haviam aceitado o desafio 
de fazer composições sobre o tema “plantas medicinais”.
O arranjador, porém,
só terminou seu trabalho “de última hora”, 
a banda ainda não havia ensaiado as músicas,
era necessário imprimir as partituras
e o computador, “travado”, demorava a atender ao comando.

Algumas das jovens que experimentavam a improvisada passarela são, também,
alunas da oficina de informática viabilizada pelo projeto. 
Com a introdução do computador e do serviço de internet na sede do ponto de cultura, 
foi crescente a solicitação dos jovens para experimentar o computador. 
Para dirigir a oficina de informática foi convidado André, 
que possui conhecimento avançado sobre os equipamentos.
André elaborou um programa de trabalho 
com conteúdo programático e carga horária para atender a 15 pessoas. 
Algumas dessas pessoas já haviam experimentado o uso do computador 
no único espaço que oferece o serviço,
no distrito de Gravatá do Ibiapina, 
ou na sede do município de Taquaritinga do Norte. 
A maior parte das pessoas, porém, eram iniciantes. 

Depois do terceiro encontro, nos reunimos com alguns participantes da oficina,
que manusearam nosso computador portátil, conversaram sobre a tendência atual 
de individualização dos equipamentos de informática face à crise energética mundial 
e as formas possíveis de socialização do equipamento na sede da Sociedade. 

Naquela manhã Geraldo foi ao encontro da banda para um ensaio. 
Mas o arranjador acabara de finalizar a escrita das partituras 
e a banda ainda não sabia tocá-las.
A abnegação do maestro Aldemar, a perseverança dos músicos 
e a simplicidade de Geraldo Maia
possibilitaram que, antes do final da manhã, 
fosse alcançada a harmonia 
que alegraria os ouvintes logo mais à noite.

Aquela manhã era mesmo especial. 
Geraldo Maia, cantor e compositor, artista conhecido no meio musical brasileiro, 
participaria do encontro, logo mais à noite, cantando uma música de sua composição 
chamada “Santa Luzia”. “Santa Luzia” é, na tradição popular, a protetora da visão, 
e é também o nome de uma erva abundante na região, 
utilizada como colírio pela população local e como alimento para os animais.
A erva-de-santa-luzia, ou Andaica, 
tem uma flor azul pequena que mais parece uma bolsa.
Nela, guarda um líquido 
que é gotejado nos olhos para cura da conjuntivite.
Trata-se da Comelina erecta L., 
da família das Commelinaceae, 
assim identificada 
pelo Instituto Agronômico de Pernambuco.
A literatura sobre a farmácia fitoterapêutica
reconhece seu uso no tratamento dessa infecção.
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A banda de Gravatá do Ibiapina visitava, 
pela segunda vez, o Sítio Cumbe.
O terreiro da casa de d. Maria estava preparado para recebê-la. 
Roberto, 
o filho mais jovem de d. Maria e seu Otávio, 
tem um pequeno rebanho de ovelhas, 
mas coube a ele a pintura da casa 
e os cuidados com a área de secar o café
onde todos se reuniriam. 
Foi orientado a misturar cola branca na cal 
para alcançar bom resultado na pintura. 
A cor vermelha foi escolhida para as portas e janelas. 

A banda preparava-se com a tensão provocada por esses acontecimentos 
e com a estranheza de um novo instrumento 
incorporado ao trabalho nos últimos dias de ensaio: a sanfona.
O sanfoneiro, 
músico que vive no Sítio Bandeiras, 
vizinho ao distrito de Gravatá do Ibiapina,
que conhecemos durante a entrevista na Rádio Farol, 
foi convidado a integrar a banda 
em sua apresentação no Sítio Cumbe. 

4º encontro
sábado, 26 de março de 2011



In Sermão da Sexagésima, do padre Antônio Vieira, 
publicado no livro SermõeS: ProbLemas sociais e PoLíticos do brasiL, 
Editora Cultrix, São Paulo, 1981, 
edição organizada por Antônio Soares Amora, pag 31. 

Palavras sem obras são tiros sem bala; 
atroam, mas não ferem.
A funda de David derrubou o gigante, 
mas não o derribou com o estalo, 
senão com a pedra.
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Em fins de março costuma chover na região, 
mas naquele dia 26, a manhã era de sol, 
a temperatura estava agradável, ventava pouco.
Conforme o combinado, 
as secretarias de Obras e de Ação Social do município, 
no dia anterior, haviam enviado cadeiras e gambiarras de iluminação 
para viabilizar o encontro.
Esse encontro teria, porém, uma característica diferente da dos outros 
e deveria ser capaz de possibilitar 
a reflexão sobre trajetórias, acréscimos, ampliações.
Quase todos os elementos de trabalho representavam 
a finalização de um percurso: 
a  ênfase já não recaía sobre o cultivo das plantas, 
mas sobre o conhecimento científico 
que oferece confiabilidade à sua identificação.
A apreciação da plasticidade dos vegetais vivos 
cedeu lugar à apreciação da plasticidade das exsicatas.
As fotografias das orquídeas que localizamos no Sítio Cumbe
e das dálias cultivadas pela agricultora Nina 
e pelo jardineiro da prefeitura, Genivaldo Galego,
eram agora uma montagem 
com recursos gráficos de computador 
e haviam se transformado em cartazes, 
em impressões industriais sobre camisas, 
em objeto de proteção de mesa (jogo americano).

Os dirigentes da banda, ainda no final da manhã,
transportaram os equipamentos de apresentação 
para o terreiro da casa de d. Maria.
Era preciso liberar espaço nas toiotas 
porque, dessa vez, além dos integrantes da banda,
outros convidados iriam participar 
do encontro no Sítio Cumbe. 
Eram moradores de Gravatá do Ibiapina 
que foram se incorporando ao trabalho ao longo do tempo.
Além disso, a banda iria se apresentar 
numa área de muita altitude da serra de Taquaritinga do Norte, 
campo aberto do Sítio Cumbe, 
de onde se avista Gravatá do Ibiapina, 
e era preciso identificar o melhor posicionamento 
dos instrumentos, das caixas de som:  
a acústica tornou-se tema de discussão.
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Nessa noite, foram escolhidas, 
dentre as fotografias que Ilza e sr. Gilberto produziram até aquela etapa do projeto, 
as fotos de preferência do público.
As fotografias feitas por Ilza e sr. Gilberto estavam fixadas em tábuas, 
ensejando conversa sobre as mídias atuais e sobre como eram exibidos 
os trabalhos de artes plásticas nos séculos passados,
quando tábuas semelhantes àquelas eram utilizadas 
para exibirem pelas ruas obras de ícones da arte, 
como Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo, 
comportando-se, há 400 anos, 
como mídia moderna, instrumento avançado de comunicação.

As paredes de frente da casa foram recobertas com 900 fotografias 
que inventariam nosso conhecimento sobre o Sítio Cumbe 
e o relacionamento entre os agricultores da região 
e a banda do ponto de cultura de Gravatá do Ibiapina. 
O telão exibiu, rotativamente, em tamanho ampliado, 
as mesmas 900 fotografias de inventário do trabalho.
O telão e as paredes eram, assim, mídias.

Foi nessa ocasião que apresentamos os cartazes, os protetores de mesa e as camisas
com imagens das dálias e orquídeas de Taquaritinga do Norte. 
A Cattleya labiata, orquídea característica do Brasil e que já se encontra em extinção,
já não tem nas matas das serras de Taquaritinga sua variedade Alba, 
em função da coleta predatória, 
motivada por seu alto valor comercial.
Firmamos o compromisso de buscar, fora do município,
alguns exemplares para sua reintrodução.
O cartaz com a imagem do exemplar roxo, 
composto com imagens de micro-orquídeas,
foi o mais apreciado.

Os aprendizes de fotografia já estavam seguros de seu trabalho: 
conheciam truques de luz, de foco, de posicionamento da câmara 
e agora disputavam a preferência do público que, sabiamente, 
com igualdade de aplausos, elegeu como marca do projeto 
a flor do muçambê, fotografada por Ilza, 
e um recanto de cozinha rural, fotografado por sr. Gilberto.

A exsicata com as folhas do gravatá,
que começou a ser preparada durante um ensaio da banda, 
ainda no mês de janeiro, não teve a identificação do IPA, 
porque na ocasião da coleta das folhas não havia flor. 
Aguardávamos um momento de floração, 
mas nos antecipamos na secagem das folhas 
que nos haviam sido entregues por moradores do distrito.
Mas sr. Otávio, experiente na vida rural,
percebeu que o material que secamos 
não era um gravatá, e sim um agave.
Desceu rapidamente ao seu sítio 
e trouxe uma folha de gravatá e outra de agave 
para que todos percebessem as diferenças.
Surpresos ficamos pelo fato de os moradores de Gravatá do Ibiapina 
não reconhecerem o vegetal que denomina  o distrito 
e também pela informação de que ali
não há mais exemplares de gravatá. 
A presença de autoridades municipais, que presenciaram a discussão,
fez surgir o compromisso da reintrodução da espécie na localidade,
e sr. Otávio disponibilizará as mudas que forem necessárias, 
porque em sua propriedade, no Sítio Cumbe, o gravatá é abundante.
Fizemos a entrega simbólica da exsicata do agave,
que oportunamente será substituída por uma exsicata de gravatá.

A noite caía quando a banda de Gravatá do Ibiapina 
chegou, em toiotas, ao Sítio Cumbe. 
Entrou tocando, executou seguidamente músicas do repertório pesquisado na internet:
a atenção, dessa vez, estava voltada 
para as composições novas, 
criadas por integrantes da banda, 
Higino e Severino Ramos,
que seriam apresentadas 
durante o encontro. 

Não foram mais distribuídas plantas vivas, 
d. Maria, d. Dora 
e o presidente da sociedade musical de Gravatá do Ibiapina 
foram presenteados com exsicatas emolduradas, 
em cujo verso estavam fixados 
os documentos de identificação do vegetal, 
emitidos pelo Instituto de Pesquisa Agronômica. 
D. Dora recebeu a exsicata da flor do muçambê 
e d. Maria foi presenteada com a do acônito.
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Já havíamos anunciado 
que as fotos fixadas nas paredes da casa de d. Maria 
estavam franqueadas para serem levadas pelo participantes do projeto, 
como forma de conservar a memória do convívio 
entre a banda musical de Gravatá do Ibiapina e os agricultores do Sítio Cumbe. 
Quando aguardávamos que o telão fosse desligado 
e as luzes acesas, Beto, 
profissional de Taquaritinga do Norte, prestador do serviço, 
que participava das atividades com gentileza e criatividade,  
por sua iniciativa, revelando a compreensão sobre o projeto, 
fez aparecer, na tela, a frase 
“Aprendemos tanto em tão pouco tempo”.  

O terreiro da casa de sr. Otávio e d. Maria 
estava tomado por grande número de participantes.
Nos dias anteriores falava-se nas rádios sobre o projeto, 
alguns integrantes concederam entrevistas, 
havia convidados e curiosos 
vindos da sede do município de Taquaritinga do Norte
e de outros distritos vizinhos. 
Uma representação do poder político municipal, 
os secretários municipais Zeca e Mauricéa Gomes
e os vereadores Ronaldo e Rogéria
aceitaram o convite e estavam presentes no encontro.  

A banda fazia os últimos acordes, 
o telão, coincidentemente, exibia, em sequência, fotos de dálias. 

Nem mesmo os toioteiros 
Zé de Neuza, Carlinhos e Mário Peixoto,
naquele dia contratados para o deslocamento 
do grupo de Gravatá do Ibiapina, 
pareciam ter pressa. 
Sentados no canteiros de secar café, assistiram a tudo
como integrantes do projeto. 

Pessoas residentes no Recife foram convidadas 
por moradores do Sítio Cumbe 
e viajaram 180 quilômetros para participarem das atividades. 

Os integrantes do projeto já conheciam 
quase todas as músicas do repertótio da banda sobre plantas medicinais. 
Algumas, inclusive, como  “A fulô do Muçambê”, 
já eram cantadas baixinho pelo grupo. 
Naquela noite, porém, quando o maestro a regeu, 
havia um elemento novo que encantou os ouvintes: 
a sanfona do músico Dorielson, 
integrada no trabalho da Banda. 
“Drops de Hortelã” também parecia ter um novo arranjo, com a introdução da sanfona. 
Tão inusitada era, na região, a participação da sanfona na composição de uma banda, 
que o maestro convidou o sanfoneiro para fazer um solo de apresentação.

Também o beiral da casa de d. Maria e sr. Otávio foi mídia 
para divulgação dos resultados alcançados pelos alunos do professor André, 
na oficina de informática da Sociedade Musical Padre Ibiapina. 
O perfil dos alunos foi editado e impresso por eles próprios, 
durante as aulas, como atividade de formação.  

Era preciso enfatizar 
a possibilidade de introdução de elementos novos em qualquer etapa do trabalho. 
Um músico com reconhecimento nacional, 
que se identifica com os agricultores do Sítio Cumbe, estava ali, 
acompanhado pela banda de Gravatá do Ibiapina, 
incorporando ao trabalho uma nova planta medicinal, a erva-de-santa-luzia. 
O coral do Sítio Cumbe convidou Geraldo Maia para cantarem, juntos,
a música “Santa Luzia”, e apresentou-se sem regência, sem instrumento de marcação. 
Foi oferecida ao cantor uma exsicata da erva 
que naquele momento estava ali apresentada 
como natureza viva, 
como natureza-morta 
e como elemento de subjetividade, porque era, também, na música, uma inspiração.   
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O milho cozido anunciava que vinha chegando tempo de chuva, 
a banana estava cedendo lugar ao milho, 
era tempo de acreditar que não era o fim, nem o recomeço, 
era tempo de novas trajetórias, acréscimos, ampliações. 

Mas havia também uma panela de milho cozido sobre fogo de lenha.

Marli estava disponível para ensinar as receitas 
e, como nos outros encontros, nos ofereceria bolo de banana e suco de folha de seriguela. 

apêndices



Meu avô tocava clarinete, serviu na Marinha, aprendeu a tocar com um com-

panheiro quando estavam embarcados e limpavam o convés. O companheiro 

de meu avô tinha aprendido a tocar com um amante da avó, que também era 

marinheiro e  frequentava, no porto, o bar onde ela atendia aos fregueses do 

balcão. O amante da avó parece que era estrangeiro de uma missão que treinava 

os marinheiros daqui para irem ganhar uma guerra num lugar bem longe. O 

estrangeiro conseguiu lugar para o pai do amigo de meu avô num navio que 

partiu para a guerra, e ficou namorando com a mãe dele, que não tinha marido. 

Foi bom porque assim o neto dela aprendeu a tocar. O pai do amigo do meu avô 

voltou logo da guerra, na verdade nem chegou a lutar, mas ficou com o direito 

de depois mandar o filho para a Marinha. O estrangeiro foi embora logo, a avó 

chorou porque o estrangeiro se foi, porque o filho voltou da guerra sem juntar 

dinheiro e depois chorou novamente porque o neto ia ficar mais tempo fora do 

que o pai, porque agora não tinha mais guerra, tinha que se preparar para outra 

guerra que podia vir. Enquanto a guerra não vinha, e até hoje não veio, ele teve 

tempo de ensinar o amigo dele, meu avô, a tocar. Meu avô ficou tocando mel-

hor do que o amigo, mas nenhum dos dois tocava na banda para os almirantes 

porque tinha que saber ler e eles só sabiam “de ouvido”, não liam no papel. Meu 

avô tocava com o amigo depois que terminavam o serviço no convés, às vezes 

os músicos da banda vinham tocar com eles, pois sabiam fazer a mesma coisa, 

mesmo sem o papel. Eles não aprenderam porque não tinham tempo, além do 

mais a banda estava completa, tinha clarinete demais. O amigo de meu avô um 

dia resolveu pedir baixa na Marinha para fazer transporte de mercadoria em 

outro tipo de navio, não ía ter almirante, só comandante e nem tinha banda, mas 

dizem que ele ficou muito rico. Os amigos não se encontraram mais, também 

existia muito mar e muito porto para andarem. Meu avô agora é aposentado  e 

tocava clarinete em casa, foi assim que aprendi, meu avô deixava eu soprar no 

clarinete. Agora sou eu quem toco, todo dia eu toco, depois da escola trabalho 

no fabrico, o trabalho em primeiro lugar. Depois eu  pego o clarinete e tem a 

banda no clube, o maestro ensinou a ler no papel, só tem ensaio da banda uma 

vez por semana mas eu gosto de ir e se não tem ensaio eu toco sozinho em casa. 

A vizinha reclamou e agora só toco no quarto, fecho a porta e coloco um lençol 

na brecha da porta  para a vizinha não reclamar. O clarinete não largo não. O 

maestro disse que tenho um ouvido que é absoluto, que ouço tudo e que se eu 

vivesse em outro lugar ia ter escola de música para tocar o dia inteiro e não tinha 

vizinho para reclamar não. Mas aqui não é assim, o ouvido é meu, o clarinete 

também, mas o dono do fabrico passa toda semana e só paga a roupa que tiver 

pronta, o elástico, o botão, a bainha, isso não pode esperar não. Meu avô disse 

que um dia eu posso ir para a Marinha, agora tudo é concurso, não tem mais 

indicação, mas se eu souber ler, escrever e tocar um dia pode ser que o dono do 

fabrico bote outro em meu lugar e pague minha passagem para eu ir na Marinha 

mostrar o que eu sei e quem sabe eles queiram ficar comigo por lá. Se um dia 

eu for, vou levar meu clarinete. História ouvida em Sergipe, em 1990.
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Poema ORQUÍDEAS, de Everardo Norões

Lento

nascimento das orquídeas. 

Lento, 

como o nosso:

antes de nascer, 

morremos.

In Poeiras na réstia. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. p.48.
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Ingredientes

 4 ovos inteiros
 1 xícara de óleo de soja
 2 xícaras de açúcar
 6 bananas em pedaços
 2 xícaras de farinha de trigo
 1 colher de fermento em pó

Modo de fazer
(segredo culinário das mulheres do Sítio Cumbe)

Receita do bolo de banana Sítio Cumbe

Molde da etiqueta da embalagem (caixa) do bolo de banana

Molde da etiqueta da embalagem (saco) do bolo de banana
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Letras e partituras das músicas executadas pela Banda

Penas do tiê

 de Hekel Tavares

Vocês já viram lá na mata a cantoria 
da passarada quando vai anoitecer 
e já sentiram das planícies orvalhadas
o cheiro doce das frutinhas muçambê
já experimentaram guabiraba bem madura
já viram as tardes quando vai anoitecer 
e já ouviram o canto triste da araponga
anunciando que na terra vai chover
pois meu amor tem um pouquinho disso tudo
e tem na boca a cor das penas do tiê
quando ele canta os passarinhos ficam mudos
sabe quem é o meu amor, ele é você
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a FuLô do muçambê

 letra de João Rolim, música de Ozi dos Palmares

Era doce esse cheirinho
nas madeixas morenadas
Nos salões empoeirados
retornando esse chorinho
Me encontrava tão sozinho
triste feito a Zabelê
Quando vi foi vosmicê, 
com seu cheiro me encantou
Foi você quem me falou
da flor do muçambê
Foi bumbá no Maranhão
E um reisado em Juazeiro
Um bocado de romeiro 
nas quebradas do Sertão
Viva nosso São João
Viva a pinga de Nenê
Eu só rogo que me dê 
o baião que cozinhou
Foi você quem me falou 
da flor do muçambê

O sol feito requentado
Com jantar a luz de velas
Seriguelas na gamela
E meu pinho afinado
Se eu for bem mais danado
você tira o bustiê
pelas sombras do espelho
lembro que nós namorou
Foi você quem me falou 
da flor do muçambê
Jessiê quirinizado
Numa patativação
Do Gonzaguinha no chão
No salão com arrastado 
Ozi vai pro mariado
Numa chuva de glacê
Quando nosso fuzuê
Chico City zerriô
Foi você quem me falou 
da flor do muçambê. 
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rancho das FLores

 letra de Vinícius de Moraes, música de Johann Sebastian Bach, “Jesus, Alegria dos Homens”

Entre as prendas com que a natureza
Alegrou este mundo onde há tanta tristeza
A beleza das flores realça em primeiro lugar
É um milagre do aroma florido
Mais lindo que todas as graças do céu 
E até mesmo do mar
Olhem bem para a rosa
Não há mais formosa
É flor dos amantes 
É rosa-mulher 
Que em perfume e em nobreza
Vem antes do cravo
E do lírio e da hortência
E da dália e do bom crisântemo 
E até mesmo do puro e gentil mal-me-quer 
E reparem no cravo, o escravo da rosa
Que é flor mais cheirosa 
De enfeite sutil !
E no lírio que causa o delírio da rosa
O martírio na alma da rosa
Que é a flor mais vaidosa e mais prosa
Entre as flores do nosso Brasil

Abram alas pra dália garbosa
A flor mais vaidosa
Do grande jardim da existência das flores
Tão cheias de cores sutis
E também para a hortência inocente 
A flor mais contente
No azul do seu corpo macio e feliz
Satisfeita da vida vem a margarida 
Que é a flor preferida dos que têm paixão
E agora é a vez da papoula vermelha
A que dá tanto mel pras abelhas
E alegra este mundo tão triste
No amor que há no meu coração
E agora que temos o bom crisântemo 
Seu nome cantemos em verso e em prosa
Porém que não tem a beleza da rosa
Que uma rosa não é só uma flor
Uma rosa é uma rosa, é uma rosa 
É a mulher recendendo de amor
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cotidiano 

 de Chico Buarque 

Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã
Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar
E essas coisas que diz toda mulher
Diz que está me esperando pro jantar
E me beija com a boca de café
Todo dia eu só penso em poder parar
Meio-dia eu só penso em dizer não
Depois penso na vida pra levar
E me calo com a boca de feijão
Seis da tarde como era de se esperar
Ela pega e me espera no portão
Diz que está muito louca pra beijar
E me beija com a boca de paixão
Toda noite ela diz pra eu não me afastar
Meia-noite ela jura eterno amor
E me aperta pra eu quase sufocar
E me morde com a boca de pavor
Todo dia ela faz tudo sempre igual
Me sacode às seis horas da manhã
Me sorri um sorriso pontual
E me beija com a boca de hortelã
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droPs de horteLã 

 de Oswaldo Montenegro

Eu andava meio estranho
Sem saber o que fazia, eu não sei
Andava assim, eu não sei
Se era feliz
Eu achava que faria uma canção
E a melodia, eu não sei
Andava assim, eu não sei
Se era feliz
Eu achava que faria tudo que não sei
Que amaria, eu não sei, fazer desenhos com giz
Eu achava que faria uma canção nissei (não sei)
Eu me sentia, eu não sei, um americano em Paris
Eu achava que tamanho tinha a ver com poesia, eu não sei
Mas toda vida eu deixei a vida entrar no nariz
Me mandei pra Curitiba e como eu gosto dessa vida! Ah! Eu sei
Que a paixão que eu falei me lembra o anis
Fiz um drops de hortelã da bala que eu te dei
Para atirar o porém, da frase que eu nunca fiz.
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mastruço e catuaba

 de Aldir Blanc 

Veio a comadre bater no portão lá de casa
Pra contar que o meu compadre nem começou já acaba
Esse cara precisa de um chá
De mastruço e catuaba
Disse que faz uns seis meses que o fuque fuque anda ruço
Esse cara precisa de um chá
De catuaba e mastruço
O Miguel chegou da Espanha
Pra abrir um restaurante, boate e boteco
Era louco por vedete
Mas na hora “h” não armava o boneco
Suava, perdia os sentidos
Y voltaba a si sin saber donde estaba
Taí mais um caso pra chá
De mastruço e catuaba
Um moço tão delicado
Que longe de mim comenta que era paca
Voltou da lua-de-mel
Babando a gravata, esticado na maca
Disse que se constrangera

Que a noiva era mais cabeluda que urso
Esse nem com muito chá
De catuaba e mastruço
Entrevistaram o cacique
Famoso guerreiro Tatutacuntara
Índio que, além de peitudo
Também possuía vergonha na cara
Tem bem mais de trinta filhos
É o tacape maior que se viu lá na taba
Graças a Tupã e ao chá
De mastruço e catuaba
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chicLete de horteLã

 de Zeca Pagodinho 

Eu já mandei pedir à Odete
Para me mandar
Um chiclete de hortelã
Para tirar
Esse cheiro de aguardente
De romã do Ceará
Já cansei de implorar à minha irmã
Pra me mandar um chiclete de hortelã
Ela foi para a Bahia
Terra do balangandã
E numa casa de santo, cumpadi
Foi comprar um talismã
Que dizia ter encantos, quebrava os quebrantos
E era de Iansã
E eu só pedi pra me comprar
Um chiclete de hortelã
Mas é só pra ela me mandar 
Um chiclete de hortelã
Quando vem raiando o dia
Meditando em meu divã só penso na carestia
Que aumenta a cada manhã
Oh, meu Deus, que bom seria
Se eu comprasse alcatra ou chá
Mas o dinheiro já nem dá
Pro chiclete de hortelã
Refrão

Nos meus tempos de infância
Todo dia de manhã
O bom velhinho do doce
Que de criança era fã
Tem cocada, mariola
Bala e doce de maçã
E olha aí
Quem quer comprar
Um chiclete de hortelã
O meu time vai domingo
Jogar no Maracanã
Vou festejar a vitória
Com a torcida campeã
Se quando eu chegar em casa
Não estiver de cuca sã
Pra disfarçar eu vou mastigar
Um chiclete de hortelã
Mas só pro bafo melhorar
Um chiclete de hortelã
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chá de ervas medicinais

 de Severino Xavier

Tome chá de quê?
tome chá pra ver
tome chá por quê?
ele serve pra você
chá de hortelã
chá de muçambê
o chá de acônito
o mastruz, pra quê?
um serve pra tirar tosse
outro serve pra beber
um rejuvenesce
outro serve pra você
todos são medicinais
pra saúde enriquecer
vejam que variedades
você tem pra escolher
o mastruz pra tirar tosse
a febre com muçambê
hortelã para cansaço
acônito pra fortalecer                  
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as PLantas

 de João Higino de Souza Neto

Eu quero te dizer 
eu quero te contar
o chá de uma planta 
pode uma vida salvar
o tal do muçambê
dá um chá espetacular
se tu tiveres febre
tua febre vai baixar
mas também tem a cidreira
que pode te acalmar
tome o chá disso um dia
se alguém te estressar 
eu quero te dizer 
eu quero te contar
o chá de uma planta 
pode uma vida salvar
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