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“Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz sou rapadura
Sou vida difícil e dura

Sou nordeste brasileiro
Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover

Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino
Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser

Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado
Do nosso solo rachado, dessa gente maltratada
Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer

Mais mesmo nesse padecer eu sou feliz desde menino
Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser

Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão de Renato Aragão
Ariano e patativa. Gente boa, criativa

Isso só me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer
Muito obrigado ao destino, quanto mais sou nordestino

Mais tenho orgulho de ser“
(Bráulio Bessa)

Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.
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PREFÁCIO

Nas últimas décadas o Brasil vem passando por uma recorrente

transformação no cenário camponês. Aquele lugar marginalizado, com

poucas perspectivas de crescimento do indivíduo e grandes índices de

migração do meio rural para a cidade em busca de alguma remuneração pelas

respectivas mãos de obra de baixo custo vem aos poucos se transformando

e dando espaço para um novo modelo de ruralidade, no qual não somente o

local se modificou, mas também os sujeitos que nele habitam.

O povoado Cazumba I faz parte do município de Senhor do Bonfim, localizado

no estado da Bahia. É uma comunidade que compõe a sua história com

grandes significados. Então, a partir da necessidade de trazer em pauta uma

contextualização de aspectos sociais, históricos e culturais desta localidade,

é que será apresentado nas próximas páginas um breve retrato sobre

Cazumba I.

Importante ressaltar que as informações aqui contidas, são resultantes de

uma construção coletiva, em que a ouvidoria da comunidade, observação e

registros fotográficos foram de grande valia para confecção desde material.

Desejamos a todos uma boa leitura. Que Cazumba I apresente a sua

representatividade a partir dessas páginas. Que o material aqui reunido,

consiga de certa forma se firmar como uma homenagem para essa

comunidade centenária que possui importantes representações.



CONTEXTUALIZANDO CAZUMBA I

O povoado de Cazumba I faz parte do município de Senhor do Bonfim,

localizado no estado da Bahia, um pequeno lugarejo com aproximadamente

208 moradores, subdividido em uma variável de 54 famílias.

Uma comunidade que possui como principal fonte de subsistência e renda a

Agricultura Familiar. Valendo ressaltar que na maioria das situações a

produção é voltada unicamente para o consumo, pois a maioria dos

moradores não possui extensas áreas que possibilitem produção em maior

escala.

Abaixo podemos ter uma noção sobre a localização geográfica do Povoado

Cazumba I, que está situado a 12 km da sua sede e fica entre Senhor do

Bonfim e o distrito de Tijuaçu.
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Figura 1: Localização Geográfica do Povoado Cazumba I

Fonte: Google Maps, 2019.



Cazumba I é reconhecida no município

de Senhor do Bonfim como uma

comunidade centenária, pois no ano de

2010, a partir de uma pareceria entre a

população local e a prefeitura

municipal, houve uma pesquisa

investigativa com historiadores,

antropólogos e outros estudiosos que a

partir de um levantamento documental,

bem como narrativas da própria

comunidade fizeram uma reconstrução

histórica, e apontaram que a localidade

completava 100 anos desde a chegada

dos primeiros moradores. As pesquisas

realizadas para comprovação dos 100

anos da localidade, mostram que o

nome “Cazumba“ não foi o primeiro

nome da localidade, mas inicialmente

denominava-se de Serraria. Os

moradores mais antigos, narram que

provavelmente o nome Cazumba surgiu

por volta dos anos 50. Ao certo não

existe uma precisão sobre a escolha do

nome e o seu real significado.

Algumas narrativas afirmam que

Cazumba era na verdade o nome de

uma outra localidade próxima, que

atualmente possui o nome de Sanharó.

Outros afirmam que este é o termo

utilizado para uma carcaça de animal

que ficava em uma estrada próxima a

localidade, e dessa forma houve a

associação entre o símbolo e o local.

Então, o real significado e a escolha por

este nome continua dividindo opiniões

e gerando narrativas interessantes, e

isso é de grande importância em todo

processo popular e social.

Fonte: Acervo da comunidade, 2010. 
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CAZUMBA I: UMA HISTÓRIA CENTENÁRIA

Figura 2: Comemoração do Centenário de Cazumba I 



A comemoração do centenário foi um

grande momento, que trouxe

grandes significados não só para a

localidade, mas para as pessoas.

Muitos aspectos da história e

construção da comunidade eram

desconhecidos inclusive para muitos

moradores, e esse resgaste

informativo foi de grande

importância. Poder conhecer um

pouco mais sobre a própria história

e os antepassados é parte

integrante de um ciclo de

reconhecimento e afirmação.

A comunidade possui também um

espaço denominado de “Museu de

Cazumba I", que foi inaugurado no

ano do centenário. O espaço guarda

alguns objetos que contam um pouco

da história da localidade. Embora

seja um espaço pequeno, tem grande

representatividade na história local.

“[...] é um dos espaços culturais da

comunidade, que na verdade só

tem aqui na região, na região aqui

de Senhor do Bonfim só tem aqui,

de todos os povoados, só tem aqui

em Cazumba I, até em Senhor do

Bonfim, que tem vários espaços

assim, que guardam um pouco da

história, mas não tem aquele

espaço que diga o museu de

Senhor do Bonfim”, e aqui no

Cazumba tem essa riqueza

enorme, que é o museu daqui.”

(Jovem de Cazumba I, falando

sobre o museu)

Figura 3: Museu de Cazumba I
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Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



A comunidade ressalta que dentre

as principais manifestações

culturais existentes na localidade,

o reisado configura-se de grande

importância. Há uma valorização

de práticas coletivas, e o reisado é

uma tradição muito antiga, que

que reúne desde jovens até os

mais idosos, com danças, animação

e muita diversão. É uma

festividade antiga e originalmente

católica. Geralmente as músicas

do reisado são cantadas

principalmente pelas mulheres,

com versos e danças

características dessa

manifestação cultural. O reisado

acontece sempre no mês de

janeiro, em comemoração ao “Dia

de Santos Reis“.

“[...] aqui na nossa comunidade tem o reisado, tem a

nossa quadrilha, e tem também as apresentações

culturais da igreja, as manifestações. E são todas

elas importantes. E pra gente, a maioria das pessoas,

a importância das apresentações culturais para os

jovens é muito maior. Porque tá integrando o jovem a

sociedade, tirando eles das coisas fáceis que você

encontra por ai, como drogas, e outras coisas a mais."

(Morador de Cazumba I, falando sobre as

manifestações culturais)

A CULTURA QUE GUIA GERAÇÕES

Reisado
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Por ser uma comunidade

majoritariamente católica, a

rotina de orações existente na

localidade é reconhecida por

muitos como tradição. Um exemplo

refere-se ao período da

Quaresma e semana santa, que

inicia na quarta-feira de cinzas e

vai até o domingo de Páscoa.

Nesse período, grande parte da

comunidade segue anualmente

uma cronograma de orações, algo

que vem desde os primeiros

moradores da localidade, com os

“benditos“, oficio de Nossa

Senhora da Conceição, via-sacra,

dentre outras orações.

Em relação a estrutura física, a

comunidade possui a capela que

foi construída por volta do ano de

1985, através de multirões, bem

como as contribuições e projetos

impulsionados por um entusiasta

da comunidade, o Padre Luis.

Com o crescimento da comunidade,

é notável a necessidade de um

espaço mais amplo para

acomodação dos fieis. Dessa

forma, iniciou no ano de 2010/2011

a construção de uma igreja maior,

que será de grande valia para a

comunidade. A parte financeira

para essa obra é obtida a partir

de eventos realizados pelos

próprios moradores, além disso

são promovidos multirões que

contam com a colaboração da

maioria das pessoas da localidade,

bem como das comunidades

vizinhas. Então esse momento

acaba trazendo um sentimento de

cooperação e também reforça a

importância do trabalho coletivo

para o bem comum.

A tradição Religiosa
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Quadrilha Junina Renascer 

A quadrilha junina denominada

“Renascer", é um grupo criado em

2000, com a finalidade de

entretenimento para os jovens da

comunidade, afinal, os festejos

juninos, com fogueira em

comemoração ao dia de Santo

Antônio, São João e São Pedro são

tradições trazidas de gerações

passadas, festejos esses que

também possuem grande simbologia

religiosa. Então, o grupo de

quadrilha junina surgiu a partir da

valorização dessas datas pela

comunidade e para trazer

engajamento e participação da

juventude nessas tradições.

Atualmente, a quadrilha é

coordenada por uma grande

liderança na comunidade, que todos

os anos dedica-se de forma

voluntária em nome da perpetuação

de uma prática cultural importante

para a comunidade. Em conversa

com a referida coordenadora, a

mesma relata que o intuito inicial

do grupo era apenas fazer

apresentações na comunidade para

animar as fogueiras, mas que isso

se transformou em uma grande e

importante tradição local.
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Figura 4: 12º Concurso de Quadrilhas da Radio Caraíba

Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2018.



As fantasias eram confeccionadas

também em multirões, pelas

mulheres que sabiam costurar, e

desde o princípio era algo que

gerava união dentro da comunidade.

Os ensaios são realizados no centro

da comunidade, nos “terreiros”,

livres para todos assistirem e

contribuírem. Os componentes eram

os próprios coreógrafos e até os

dias atuais acontece dessa forma.

A coordenadora da quadrilha faz

uma retomada cronológica na

história do grupo e diz que em 2007,

o coletivo de jovens percebeu a

necessidade de mostrar a cultura

produzida na comunidade, e no

referido ano, participaram do 1°

Concurso de Quadrilhas Juninas de

Senhor do Bonfim e Região, uma

competição em que os grupos que

participavam representavam

cidades e possuíam grandes

estruturas. A quadrilha de Cazumba I

não acreditava muito no seu

potencial, e a surpresa maior foi a

conquista pelo 1° lugar na

competição. E desde então, todos os

anos, o grupo se apresenta em

feiras, eventos em outros

municípios e concursos em outras

cidades.
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Figura 5: Troféus de competições que a quadrilha renascer participou

Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



A IMPORTÂNCIA DOS MULTIRÕES

Cazumba I possui algumas

construções que são pontos

chave na história local. São as

pequenas conquistas de

espaços físicos construídos a

partir de ações coletivas da

própria comunidade, através

dos multirões que são

processos que perpassam

gerações, que as pessoas se

reúnem com um objetivo

comum e trabalham em prol de

uma causa, o que geralmente

não apresenta ganho material

ou financeiro de ordem

individual, mas para a

coletividade. Esses multirões

reúnem a comunidade, e cada

pessoa contribui da forma que

pode e sabe, seja como

pedreiro, ajudante, função de

carpintaria, ou no preparo de

almoço ou lanches coletivos

para as pessoas que estão

trabalhando nas obras, enfim,

um trabalho feito por um

coletivo e pensado para um

coletivo.
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Os Multirões: Algumas obras importantes na localidade

Figura 6: Igreja Católica

Figura 7: Nova Igreja Católica que está em construção
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Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.

Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



Figura 8: Centro Comunitário 

Figura  9: Casa de Farinha 
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Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.

Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



CERTIFICAÇÃO QUILOMBOLA

A partir da obtenção da certificação como área efetivamente quilombola

no ano de 2013, a comunidade percebeu que esse reconhecimento perante

a lei, configura-se uma conquista e ao mesmo tempo um direito de

efetivação, algo que reforçou a comunidade em muitos aspectos,

sobretudo em relação ao autoreconhecimento e pertencimento da

população com o local.

A certidão de autodefinição, fornecido pelo Departamento de Proteção ao

Patrimônio Afro-Brasileiro, a partir da Fundação Cultural Palmares, foi

atribuída a comunidade no dia 16 de maio de 2013, uma importante

conquista e fortalecimento da identidade local, bem como um passo para

aquisição de direitos. Essa certificação passou a ser possível para muitas

comunidades remanescentes de Quilombo a partir da efetivação lei n°

7.668, de agosto de 1988, do decreto n° 4.887, de 20 de novembro de

2003, bem como outras disposições na legislação nacional, que

contribuíram para que este processo de reconhecimento se

concretizasse para este contexto.
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IMPORTANTE!

De acordo com informações disponibilizadas na página virtual do

Ministério da Cidadania- Secretária Especial da Cultura, a

Fundação Cultural Palmares (FCP), certificou, no ano de 2017, cerca

de 133 comunidades remanescentes de quilombos, no Brasil. Além

disso nos últimos treze anos, foram certificadas mais de 2,5 mil

comunidades. Uma conquista importante para muitos territórios,

a partir da necessidade de reconhecimento histórico e da origem e

fundação dessas comunidades, além da ampliação ao acesso de

direitos em relação a políticas públicas especificas.

A página virtual da Fundação Cultural Palmares, atualiza

mensalmente a lista de comunidades certificadas. Então, trazendo

um filtro para o nosso município pesquisado, neste caso Senhor do

Bonfim, atualmente existem 15 comunidades certificadas. Um

importante avanço para o município e para efetivação de direitos

dessas populações.

Para maiores informações, consultar: http:

www.palmares.gov.br/
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UM BREVE APONTAMENTO CRONOLOGICO- AVANÇOS 

IMPORTANTES NA HISTÓRIA DE CAZUMBA I

2018 – A comunidade é
contemplada pelo
projeto Bahia
Produtiva.

2017 - Construção do
Posto de saúde da
comunidade.

2016- A comunidade é
contemplada pelo
projeto Pró-Semiárido.

2013 - Certificação 
como comunidade 
remanescente de 

Quilombo.

2010 – Comemoração do 
Centenário de Cazumba

I.

2006 - Chegada da 
água encanada na 

comunidade.

1999 – Inauguração do 
Chafariz. 

1998 – Chegada da 
Energia elétrica na 

comunidade.

1998 – Fundação da 
Associação de 

Moradores de Cazumba
I.  

1996 – Construção do
centro comunitário
Paz e Esperança.

1989 – Construção da
casa de farinha.

1983-1985 –
Construção da Capela
Nossa Senhora da
Conceição.
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* As datas e fatos considerados mais relevantes que aparecem em destaque no quadro foram 
apontados pela própria comunidade.  



Fiigura 10: Posto de Saúde antigo X Uniidade Básica de Saúde de Cazumba inaugurado em 2017. 
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Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

Os chamados “tanques de chão",

foram durante muito tempo a fonte

de abastecimento de água para os

moradores de Cazumba I. Alguns

tanques eram próximos da

comunidade, nas roças dos

próprios moradores, e em outras

situações, era necessário o

deslocamento por longas

distâncias para ter acesso a água.

Essa água era sempre utilizada de

maneira coletiva e aqueles que

possuíam tanques nas suas roças,

compartilhavam. A rede de

abastecimento de água que

abastecia Senhor do Bonfim e

região, não chegava até a

comunidade. A água desses

tanques servia para o consumo

humano, bem como para utilização

em tarefas domésticas.

A comunidade possuía uma cisterna

comunitária, na qual era

abastecida por “caminhões pipa“,

disponibilizados pelo governo

municipal. Mesmo com esse

abastecimento, a quantidade de

água não era suficiente para as

demandas da localidade, então

continuava a lógica de

deslocamento para os tanques.
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Figura 11: Tanque de chão

Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



Uma importante conquista para a

comunidade diante dessa

problemática de abastecimento de

água foi a implantação do

denominado “chafariz“ no ano de

1999. A obra foi resultante de uma

ação da igreja católica, que através

da Diocese de Senhor do Bonfim,

buscava projetos para melhorias

nas comunidades rurais.

A implantação de cisternas de bica

foi sem sombra de dúvidas um

imenso ganho para os moradores da

localidade. Pois além do reservatório

de água, a cisterna é uma

tecnologia social de captação da

água da chuva. Dessa forma, as

pessoas passaram a aproveitar a

água da chuva, que sendo captada e

armazenada de maneira correta é

de excelente qualidade. Um ganho

significativo que trouxe melhorias

para a localidade.

Finalmente, o ano de 2006 é

marcado pela chagada da água

encanada em Cazumba I. As pessoas

se emocionaram ao ver as

tubulações das suas casas

realmente funcionando, são

narrativas que refletem a

importância que as pessoas

atribuem para esses avanços,

questões que são de direito e que

vêm sendo efetivadas de fato.
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Figura 13: Cisterna de Bica Figura 12: Inauguração do Chafariz

Fonte:  Acervo da Comunidade, 1999. Fonte: DIAS, Adlândia do Nascimento, 2019.



MULHERES QUE LUTAM, MULHERES DE GARRA!

O extrativismo do ouricuri, ou

licuri, como é popularmente

conhecido, foi durante muito

tempo uma das principais fontes

de renda da comunidade. Uma

pratica desenvolvida

principalmente por mulheres.

Mesmo sendo uma atividade em

que o retorno financeiro era

individual, na maioria das

situações, o processo de cata,

quebra e debulha mantiam na

relação das pessoas os preceitos

de união. Os grupos iam em busca

do licuri nas roças juntos,

geralmente se reuniam nas

cajazeiras e umbuzeiros para

quebra do licuri. Então, mesmo

sento atividades cansativas, esses

momentos também

representavam passagens

divertidas, que possibilitavam o

diálogo e representavam não

somente a perspectiva de

trabalho e renda, mas também

outras construções dialógicas e

empíricas.

Um importante marco na

localidade foi a passagem da

“Ai.Bi. Amici dei Bambini”, ou “Ai.Bi

Amiga das Crianças”, conforme

tradução. Uma associação de

origem italiana que durante

muitos anos foi uma incentivadora

para o desenvolvimento da

comunidade. A atenção maior da

associação era o atendimento das

crianças, então era oferecido

atendimento educacional para as

crianças em horário oposto ao

regular de aulas, além da

incentivo e realização de

atividades culturais.
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Além das crianças, a Ai.Bi também

oferecia suporte para as

mulheres, com alguns cursos para

confecção de artesanato e

beneficiamento de frutas. E foi a

partir desse incentivo inicial que

nasceu um coletivo de mulheres,

em 2002/2003. Além disso, o Ai.Bi

deixou como “herança" um centro

comunitário, que é utilizado por

toda comunidade para múltiplas

finalidades. O centro é utilizado

para realização de eventos,

atividades da igreja, associação,

educação e também pelo grupo de

mulheres para confecção dos seus

produtos.

Atualmente, o grupo produtivo de

mulheres é denominado de “Em

União com a Natureza", essas

mulheres trabalham a partir da

produção e comercialização em

pequena escala de gêneros

alimentícios. O grupo se articula e

busca estar participando de feiras

em nível municipal, territorial e até

estadual. Já participaram também

de projetos para fornecimento da

merenda escolar no município.

Então, é notável que essas

mulheres desejam expandir as

produções, aprimorar os seus

saberes, e dessa forma, anseiam

pela agregação de qualidade e

aprimoramento. Além disso, há o

anseio pela construção de um

espaço ampliado e melhor equipado

para produção, o que pode ser um

imenso avanço para a comunidade.

Esse sonho parece próximo, pois

atualmente está em execução dois

programas do governo do Estado

da Bahia, o Pró-semiárido e o

Bahia Produtiva, e o desejo de

construção de uma cozinha

comunitária é uma das maiores

demandas locais.
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IMPORTANTE!

Dentro da abordagem sobre licuri, é interessante abrirmos um parêntese

informativo sobre a Lei Municipal 1.383 de 09 de novembro de 2016, que

dispõe sobre a proibição da derrubada e corte do umbuzeiro, e da

palmeira licurizeiro (syagrus coronata) no território do município de

Senhor do Bonfim...

Art. V. Os Umbuzeiros e os Licurizeiros (Syagrus Coronata) do Município de

Senhor do Bonfim. são plantas nativas e assim patrimônio cultural

alimentar e artesanal da População Bonfinense, e, em especificidade dos

(as) camponeses (as) destinado para o usufruto de caráter familiar e

comunitário dos Povos extrativistas que as exploram em regime de

economia familiar e solidaria.

Para maiores informações, consultar: 

http://camarasb.ba.gov.br/transparencia/wp-

content/uploads/2018/02/LEI-N%C2%BA-1.383-2016.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao propor a construção de um retrato de determinada localidade, de certa
forma estamos em uma tentativa de trazer relatos que representem de fato
o perfil de um povo, dos seus processos históricos e sociais.

A comunidade Quilombola de Cazumba I, possui uma história que merece ser
destacada e divulgada para além dos seus limites em questões territoriais. A
cultura e as tradições que perpassam gerações, possuem um papel de unir as
pessoas e desenvolver o trabalho coletivo, pois ao trazermos narrativas
sobre avanços, englobamos a forma como a localidade se constituiu, as
práticas e a construção e afirmação da identidade local.

A construção dessa obra, configura-se como uma devolutiva para essa
comunidade que contribuiu grandemente tanto na pesquisa que resultou na
Dissertação de mestrado da presente autora, bem como em todo processo de
confecção deste produto.

Podemos evidenciar que identidade está muito relacionado a cada localidade, a
forma que se constituiu e a organização dos sujeitos que compõem essas
localidades. A certificação como comunidade remanescente de Quilombo foi
sem sombra de dúvidas um importante passo para Cazumba I. Porém, é
importante termos a consciência sobre os importantes processos que
aconteceram e que trouxeram vitalidade para a comunidade, e esse
reconhecimento é uma forma de afirmação e busca por seguridade de direitos,
uma conquista importante que veio para agregar em muitos aspetos
positivos.

Que este seja um trabalho que consiga atingir os mais diversos públicos, a
partir do entendimento de que o diálogo acadêmico é indispensável para
construção e expansão do conhecimento e também compreendendo que o
acesso da população a esse material é indispensável, pois o conhecimento
deve ser acessível a todos os públicos para que seja validado e expandido,
pois o saber está também na diversidade e nas experiências empíricas, como
parte indissociável de todo esse processo.
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A presente obra é resultante da pesquisa de mestrado de Adlândia do

Nascimento Dias, discente do Programa de Pós-graduação em Extensão Rural

da Universidade Federal do Vale do São Francisco.

A atenção no processo de construção deste material, se deu principalmente

na perspectiva de trazer aspectos relacionados a identidade da comunidade,

no sentido de idealização de um produto construido em parceria com as

pessoas, e com o perfil da comunidade pesquisada.

O teor das informações contidas nesta material são baseadas na

aprendizagem significativa, a partir da ideia de discussão de temas que façam

sentido para os sujeitos envolvidos no processo de construção, o que

possibilita um diálogo com o conhecimento.

Esta obra pretende contribuir de maneira direta nos processos de

desenvolvimento dentro da comunidade Quilombola de Cazumba I, e quando

utilizamos aqui a nomenclatura desenvolvimento, agregamos a isso fatores

relacionados aos sujeitos sociais, a cultura e a identidade.

Se encante por Cazumba I e boa leitura!

Adlândia do Nascimento Dias


