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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo pensar a organização e uso do espaço doméstico 

de comunidades locais a partir da análise de um dos terrenos da Comunidade Tesoura, 

localizada no município de Lagoa dos Patos, norte de Minas Gerais.  O meio foi a busca de 

conexões existentes entre cultura material, memória e a coexistência de tempos diversos, 

durante as descrições, observações, conversas e participação nas atividades domésticas 

nas estruturas e locais dentro do terreno de Dona Tuma. O estudo se direcionou na análise 

da distribuição espacial dessas atividades cotidianas e nas relações que Dona Tuma e seus 

filhos mantêm com as casas de “adobro” do terreno. 

 

Palavras-chave: espaço doméstico - multitemporalidade - materialidade -  memória. 

 

Abstract 

 

 

The aim of this study is to construct a reflection about the uses and organization of 

domestic space using as source one of the lands in Tesouras Community, located in Lagoa 

dos Patos, north of the state of Minas Gerais. This analysis were done though the search 

of connections between material culture, memory and coexistence of different times 

during the descriptions, observations, conversations and during the domestics activities 

done in the structures and  different places in Mrs Tuma’s land. This study was conduced 

through the spatial distribution analysis of these daily life activities and the relationship 

between Mrs Tuma, her family and the “adobro” houses on her land. 

 

Key words: domestic space - multitemporality - materiality - memory 
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Da cidade  
ao sertão 

 

 

 

 

Nesta introdução apresento inicialmente o caminho que percorri até a 

Comunidade Tesoura e, em seguida, exponho rapidamente as pesquisas que me 

influenciaram a seguir pelo universo doméstico das comunidades locais. 
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Meu caminho até a Comunidade Tesoura, e mais especificamente até o terreno de 

Dona Tuma, começou no segundo semestre de 2016, quando fui convidada pela 

professora Maria Jacqueline Rodet (DAA/FAFICH/UFMG) a participar do projeto 

Arqueologia e etnografia na região do alto médio São Francisco1. Fiquei responsável por 

realizar a análise das cerâmicas arqueológicas da Gruta João de Deus, localizada no 

município de Lagoa dos Patos (norte de Minas Gerais), próximo à Comunidade Tesoura, 

sob a orientação da professora Mariana Cabral (DAA/FAFICH/UFMG). Conhecendo o 

contexto apenas a partir de leituras sobre as pesquisas da região e relatos dos cadernos 

de campo2 e também muito inspirada pelos meus interesses anteriores de realizar uma 

pesquisa com comunidades vivas, me atraí pela possibilidade de fazer um diálogo entre a 

produção cerâmica atual da região e aquele que começava a conhecer através do projeto 

de pesquisa. Logo minhas expectativas foram frustradas, quando questionei a professora 

Jacqueline sobre a existência de ceramistas nas comunidades próximas ao sítio. Segundo 

ela, a equipe havia realizado, nos anos anteriores, um breve levantamento na cidade de 

Lagoa dos Patos e na Comunidade Tesoura, o qual não identificou nenhuma produção 

ativa de cerâmicas. Após essa desilusão, resolvi focar apenas na cerâmica arqueológica. 

Alguns meses depois, começamos a nos preparar para ir a campo, onde o objetivo era 

começar a escavação da Gruta João de Deus e, quem sabe, encontrar outros vestígios 

cerâmicos que se juntariam à minha análise. Resolvi aproveitar essa oportunidade para 

também conhecer a Comunidade Tesoura e talvez encontrar ali alguma outra 

possibilidade que não estivesse necessariamente relacionada aos fragmentos que eu 

analisava. 

Nos últimos dois dias de campo, ao invés de acompanhar a equipe nos trabalhos 

de escavação, fiquei na Comunidade Tesoura. No primeiro deles, acompanhada da 

professora Mariana Cabral, conversei com Dona Eva, a moradora mais velha da 

                                                
1 O projeto Arqueologia e etnografia da região do alto médio rio São Francisco (Jequitaí, Lagoa dos Patos e 
Barra do Guaicuí - estado de Minas Gerais) é coordenado pela professora Maria Jacqueline Rodet, 
coordenadora, também, do Laboratório de Tecnologia Lítica do Setor de Arqueologia do MHNJB-UFMG. Este 
projeto se propõe a complementar os resultados já obtidos para o norte do estado de Minas Gerais com o 
“objetivo de construir uma visão mais abrangente e dinâmica da ocupação regional, por meio da 
compreensão da variabilidade dos vestígios arqueológicos associados aos diferentes períodos de ocupação 
desse setor” (Rodet, 2014). A região norte de Minas, o rio São Francisco e de seus afluentes, vem sendo foco 
de estudo do Setor de Arqueologia (MHNJB-UFMG) desde de 1980, no intuito de entender quando as 
populações pré-históricas chegaram à região e de que maneira se instalaram ali (Bassi, 2012; Gonçalves, 
2013; Prous, 1992; Rodet, 2014; Tobias Jr., 2010) 
2 Cadernos de campo da equipe do Laboratório de Tecnologia Lítica do Setor de Arqueologia do Museu de 
História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais  
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Comunidade, e, no segundo dia, visitei cinco terrenos e tive a oportunidade de conversar 

com suas moradoras e moradores. Nesse segundo dia estive acompanhada por Anelita, 

moradora da Comunidade e esposa de Antônio - um dos guias da equipe de arqueologia. 

Foi ela quem me guiou pela Comunidade durante meus dois campos e me apresentou às 

outras moradoras e moradores, facilitando minha comunicação naquele espaço.  

Esse primeiro campo na Comunidade, mesmo sem muito planejamento, foi 

essencial, tanto para mim como aspirante a arqueóloga, como para a elaboração desta 

monografia. Foi a primeira vez que conversei com moradoras e moradores locais 

interessada em suas histórias de vida, sem me preocupar com possíveis correlações ou 

informações para a análise que estava realizando. A conversa nos dois dias de campo foi 

muito fluida, o que me permitiu perceber um interesse em comum com meus 

interlocutores, as casas de “adobro” (termo utilizado pelas moradoras e moradores da 

Comunidade para se referir às casas construídas com blocos de adobe). Alguns habitantes 

do Tesoura se mostraram orgulhosos de ainda conservar de pé casas construídas há tanto 

tempo por seus antepassados e outros lamentavam a deterioração destas pelo tempo. 

No segundo campo, de volta à Comunidade, resolvi me dedicar apenas a um dos 

terrenos e às tais casas de “adobro”. Por meio de uma relação mais estreita com os 

moradores do terreno escolhido e de uma observação mais detalhada das casas, um 

aspecto me chamou atenção: as memórias vivas em relação a essas estruturas. Eu me 

propus, então, a identificar e interpretar, a partir da convivência (mesmo que curta), da 

observação e da interlocução, quais os usos e significados que essas casas têm para as 

moradoras e moradores, como eles se lembram do passado relacionado a elas e, indo mais 

além, como essas memórias, mesmo que formadas no passado, são ativadas e 

reconstruídas no presente e influenciam o cotidiano. Para examinar essa dimensão das 

estruturas de “adobro”, analisei as atividades realizadas em cada espaço do terreno, 

incluindo as casas em questão. Isso me fez perceber como as continuidades e 

descontinuidades das práticas cotidianas dentro dessas casas e a integração dessas 

atividades com o resto do terreno são fundamentais para compreender o manejo do 

passado no presente e como essas estruturas geram e influenciam relações no dia-a-dia 

dessa Comunidade e dessas moradoras e moradores.  

Durante a escrita desta monografia, principalmente entre o primeiro e segundo 

campo, momento que ainda não havia definido exatamente o que trataria aqui, procurei 

trabalhos arqueológicos no Brasil que tratassem do espaço doméstico de comunidades 
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locais não-indígenas, a fim de me aproximar das temáticas relacionadas a isso. Nesse 

processo, percebi que nosso interesse, enquanto arqueólogas e arqueólogos brasileiros, 

por esses grupos e principalmente por suas práticas cotidianas é quase inexistente. 

Dentre os trabalhos que localizei, muitos se preocupavam com a relação desses grupos 

com sítios arqueológicos próximos a suas comunidades. Entretanto, para a Comunidade 

Tesoura essa correlação não fazia tanto sentido, já que quase nenhuma moradora ou 

morador sabia da existência de sítios arqueológicos na região, a não ser através das 

palestras da equipe do Setor de Arqueologia do MHNJB-UFMG e pela recente escavação 

realizada em um dos terrenos da Comunidade. Exceto por Antônio, esposo de Anelita, um 

dos poucos que atualmente tem uma relação direta com os sítios arqueológicos do 

entorno, não só por acompanhar a equipe nas caminhadas, mas por ter um grande 

interesse pela arqueologia. 

Contudo, minhas buscas não foram em vão. No Brasil, dois trabalhos me 

inspiraram a seguir por esse caminho: a dissertação de mestrado de Évelin Malaquias 

Nascimento (2011) e a monografia de Sarah Schimidt (2015). Estas duas autoras se 

preocuparam com coisas e lugares comuns da vida diária de grupos locais e me ajudaram 

a perceber o quão complexas podem ser as relações e práticas com a materialidade 

cotidiana. Para fora das pesquisas nacionais, o espanhol Alfredo González-Ruibal me fez 

perceber que certas questões que havia notado, no primeiro campo, principalmente em 

relação às casas, eram passíveis de estudo pela arqueologia. Assim como ele defende, vi 

nessas casas da Comunidade Tesoura a habilidade de “encapsular significados” (2001). Já 

o grego Yannis Hamilakis (2009, 2008) me indicou a possibilidade de um diálogo entre os 

diversos tempos que identifiquei coexistindo naquele terreno, as memórias referentes 

àquele espaço e as materialidades pelas quais elas são mediadas. 

Além disso, é pertinente ressaltar que se tratando de comunidades vivas é 

necessária uma aproximação da arqueologia à etnografia, mas não seguindo as propostas 

da etnoarqueologia clássica de analogias etnográficas nas interpretações arqueológicas. 

E sim, um acercamento às apropriações e interpretações do passado a partir de uma 

prática híbrida com a etnografia (Castañeda, 2009; Hamilakis & Anagnostopoulos, 2009). 

Essa proposta de prática híbrida já gerou divergências terminológicas e propostas 

específicas (arqueologia etnográfica ou etnografia arqueológica), entretanto todas 

concordam que a contribuição da etnografia é relevante para se construir uma 

arqueologia mais reflexiva e descolonial.  
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É nesse sentido que reforço minha concordância com a posição de González-Ruibal 

(2001): as comunidades locais são interessantes e dignas de estudo por si só e não pelo 

seu possível valor representativo de um passado. Estamos falando de comunidades vivas 

no presente, portanto, é necessário deixar de olhá-las como meios para outro tempo, mas 

sim como pontos de encontro de múltiplas temporalidades. E é com esse olhar que me 

volto para a Comunidade Tesoura. 
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Da Comunidade  
ao terreno  

 

 

 

 

 

Neste capítulo me dedico a apresentar a Comunidade Tesoura, contar um pouco 

de minha experiência de campo e das metodologias que adotei ao realizar as coletas de 

dados e as análises. Além disso, apresentarei Dona Tuma, moradora do terreno que 

analiso nesta monografia, e o terreno em questão. 
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Comunidade Tesoura 

 

A Comunidade Tesoura está localizada no norte de Minas Gerais e situa-se a 

aproximadamente 12km do município de Lagoa dos Patos, ao qual pertence. A 

Comunidade é cortada por dois córregos, o córrego Tostadinho e o córrego Tesoura 

(RODET, 2014). O encontro desses dois cursos d’água é que deu origem ao nome do lugar, 

segundo Antônio, guia de prospecção da nossa equipe.  

 

“O córrego Tesoura tem duas nascentes, a aproximadamente 2km das 
residências. Uma delas, Lapa das Águas fica ativa somente no período de 
chuvas, de novembro à março, já a outra durante todo o ano” (RODET, 
2014, p. 6).  

Figura 1 - 
Comunidade 
Tesoura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produzido 
pela autora.  
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Atualmente, a Comunidade possui cerca de 30 famílias que ocupam diferentes 

terrenos, entre eles idosos, adultos, crianças e jovens, sendo estes dois últimos grupos em 

menor número devido à grande emigração. Esse movimento ocorre em direção aos 

centros urbanos da região, como o de Lagoa dos Patos, Coração de Jesus, Montes Claros e 

até mesmo para a região metropolitana de Belo Horizonte e é motivado principalmente 

pela falta de opções de trabalho na Comunidade, já que a maior parte das moradoras e 

moradores vivem da terra e da venda da produção excedente. Nas plantações, são 

produzidos principalmente feijão, abóbora, cana, milho e hortaliças.  

A Comunidade possui, além dos terrenos residenciais e de plantações, um 

cemitério, um bar localizado no terreno de Tetê, uma igreja católica e uma igreja 

evangélica localizada no terreno de Dona Conceição. Além disso, existe um galpão onde 

funciona a Associação de Moradores do Tesoura, coordenada por Antônio, filho mais novo 

de Dona Tuma. Apesar de não ter tido a oportunidade de conversar com ele, Anelita 

comentou que um dos temas que foi discutido nas reuniões mensais que antecederam 

meu último campo foi em relação ao abastecimento de água na Comunidade. Antigamente, 

como relataram as pessoas com as quais conversei, o abastecimento de água era realizado 

diretamente no córrego Tesoura, que corta alguns terrenos, e nos canais feitos para captar 

água dele. Atualmente, a distribuição de água é canalizada, já que há alguns anos foi 

construída uma barragem próximo a uma das nascentes do Tesoura. A canalização é 

regida por um acordo local, não por uma empresa de abastecimento de água. Anelita me 

contou ainda que nos últimos meses a disponibilidade de água vem sendo limitada por 

dois moradores que fecham o registro de circulação de água no final da tarde, já que este 

se encontra em suas terras. As discordâncias sobre essas medidas deliberadas é uma 

pauta atual das discussões e reclamações de moradoras e moradores que necessitam de 

água para atividades domésticas, irrigação de hortas e plantações e saciar os animais. 

Além dessas questões, notei que a Comunidade tem uma expressiva relação com a 

cidade de Lagoa dos Patos. Ainda conhecida pelas moradoras e moradores como “Pita”, 

essa cidade representa o centro urbano com o qual a Comunidade mais se relaciona. Em 

primeiro lugar, é para Lagoa dos Patos o destino do único ônibus que passa pelo Tesoura, 

levando as crianças para a escola (já que no Tesoura não há), pessoas para o trabalho e as 

produções agrícolas excedentes que são vendidas lá. É no “Pita”, também, que muitos 

familiares das moradoras e moradores vivem e por isso o fluxo entre os dois locais é 

constante. Mesmo com esse forte vínculo, a Comunidade Tesoura continua ocupando um 
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espaço periférico no que se refere às decisões políticas da região, por isso a Associação de 

Moradores do Tesoura tem cumprido uma função bastante pertinente, levando as 

demandas da Comunidade às autoridades do município. Um desses exemplos é o 

requerimento feito pela Associação solicitando o atendimento domiciliar mais frequente 

de agentes de saúde na Comunidade, que, nos meses anteriores ao meu último campo, 

vinha ocorrendo esporadicamente. 

Nos campos que realizei na Comunidade, tive a oportunidade de conversar com 

várias moradoras e moradores: Dona Eva e sua filha Dona Conceição, Dona Tuma, Tetê e 

sua sogra Dona Isabel, Pedro, Dona Maria, Seu Birra, Anelita e Antônio. Além de conversar, 

caminhei com essas pessoas por seus terrenos e percebi que a organização deles seguia a 

mesma lógica: casa, terreiro e quintal. Essa mesma configuração, comumente encontrada 

nas comunidades rurais, foi identificada e analisada por Evelin Nascimento (2011) em sua 

pesquisa realizada no Quilombo de Marques, no Vale do Mucuri - Minas Gerais.  

As casas, nos terrenos da Comunidade, assim como no Quilombo de Marques, 

representam o “núcleo da unidade doméstica e em seu entorno o espaço vai sendo 

moldado pelas atividades cotidianas da família. É na casa que os indivíduos dormem, 

cozinham, se alimentam, se reúnem e interagem com parentes e vizinhos” (Nascimento, 

2011, p.82). A maioria das casas da Comunidade integram elementos naturais e 

industriais em suas construções, como também observou Nascimento, em Marques: “uma 

parte [é] construída em alvenaria e outra em adobe; parte do piso em cerâmica e outra 

parte em cimento queimado; telhas meia-cana em uma parte da casa convivem com 

coloniais em outra parte” (Nascimento, 2011, p.85). Contudo também notei exceções, 

como o caso de um terreno onde uma casa de “adobro” havia recentemente sido 

construída; e o caso de terrenos onde as habitações feitas de “adobro” são conservadas de 

pé mesmo quando já não são mais utilizadas como residência. Este último foi um dos que 

mais me surpreendeu, uma casa de “adobro”, construída com todos os elementos naturais, 

ao lado de uma casa de alvenaria construída com todas as técnicas industriais em um 

mesmo terreno, e é a ele que se refere essa monografia. 

Os terreiros são espaços abertos, localizados no entorno imediato da casa, sem 

dimensões regulares. Podem ser identificados como uma extensão dela, se considerarmos 

que também são uma área de convivência social e que sofre manutenção constante por 

meio das varrições, 
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[...] ação indispensável para a formação [...] dos terreiros. Sua principal função é 
manter essa área limpa, informando a todos que aquele espaço é uma extensão da 
casa, ao mesmo tempo em que informa sobre hábitos relacionados ao asseio da 
família. (NASCIMENTO, 2011, p.88), 
 

outra prática que se assemelha ao Quilombo de Marques. Além disso, 

 

[...] o terreiro é sempre varrido à partir da casa para o quintal, e o lixo e sedimento 
resultante dessa ação é geralmente descartado no quintal, embaixo de árvores ou 
em áreas de capoeira se regenerando. (NASCIMENTO, 2011, p.88). 
 

Já os quintais contemplam o restante dos espaços dos terrenos e, além de receber 

os resíduos da varrição do terreiro, é também onde se localizam importantes estruturas 

como as casas de farinha e instalações para criação de pequenos animais, como 

galinheiros e chiqueiros. Essa ampla área também abriga a horta, o pomar e plantações 

mais reduzidas, como as de mandioca. Assim como no caso analisado por Nascimento, os 

quintais da Comunidade Tesoura não são constantemente varridos ou capinados, 

“todavia, não se trata de falta de zelo” (Nascimento, 2011, p.93) e, sim, do fato desse 

espaço ser entendido de um modo distinto do resto do terreno, como um local onde a 

dinâmica natural das plantas e sedimentos devem agir livremente. 

São poucos os artigos e trabalhos que citam a Comunidade e inexistentes os que 

falam sobre o processo de ocupação recente desse território. Inclusive, as pesquisas 

realizadas pela equipe do Laboratório de Tecnologia Lítica do Setor de Arqueologia do 

MHNJB-UFMG têm colocado recentemente essa escassez com uma das pautas dos estudos 

que vem realizando na região, e é na tentativa de construir conhecimentos sobre essa 

Comunidade que meu trabalho se insere. Diante disso, optei por basear os dados que 

apresentarei nos relatos orais das moradoras e moradores com os quais pude conversar. 

Não foram muitas as informações que apreendi sobre a história desse território como um 

todo, mas sim breves narrativas sobre os terrenos que visitei e as histórias de vida de seus 

habitantes, que não foram suficientes reconstruir a história dessa Comunidade e de 

ocupação desse território, mas sim para entender um pouco melhor as dinâmicas de uso 

de um desses terrenos. 
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Campo, surpresas e escolhas 

 

No momento em que tive certeza de que iria para o Tesoura pela segunda vez, 

comecei a refletir sobre quais seriam os terrenos a que me dedicaria neste segundo campo 

e como realizar essa proeza de vivenciá-los e fazer uma coleta sistemática de dados em 

apenas dois dias. Como no primeiro campo tive a oportunidade de circular por toda a 

Comunidade e conversar com a maioria das moradoras e moradores, já tinha em mente 

as minhas opções. Porque de fato é isso, ir para campo também consiste em fazer escolhas.  

Desde a volta do primeiro campo, havia decidido que qualquer rumo que fosse 

tomar na pesquisa partiria primeiro das duas moradoras mais antigas da Comunidade, 

Dona Eva e Dona Tuma. Todas as histórias, “causos” e memórias de acontecimentos do 

passado da Comunidade, de mudanças em seus terrenos e de momentos cotidianos em 

suas famílias são, também, mantidos por essas duas mulheres através de suas falas e 

relatos. Assim, para o segundo campo havia decidido por visitar Dona Eva e Dona Tuma. 

Entretanto, conversando com a professora Mariana Cabral e meu orientador Andrei, 

aceitei que seria mais produtivo concentrar-me em apenas um dos terrenos e, caso 

houvesse tempo, começaria os trabalhos no segundo. E assim fui para campo. 

Chegamos em Lagoa dos Patos no fim da tarde de um sábado e, no domingo 

cedinho, me preparei para visitar Dona Eva, com 86, anos a moradora mais velha da 

Comunidade, viúva de um dos netos da primeira família que ali se estabeleceu. Meu plano 

era passar os dois dias com ela, conversar sobre a história da comunidade e sobre as 

mudanças que ocorreram no local, fazer um registro por meio de fotos e croquis de seu 

terreno, identificar as técnicas e momentos de construção e reparo das estruturas, 

observar as dinâmicas de circulação e uso dos espaços de seu terreno, além é claro de 

participar o máximo possível de suas atividades. Chegando no Tesoura desembarquei na 

casa de Antônio. Lá fizemos uma troca: ele seguiu com a equipe para a prospecção e eu 

fiquei com sua esposa, Anelita, minha companheira de campo. Depois de conversar um 

pouco sobre os últimos meses e sobre as festividades de final de ano contei à Anelita quais 

eram minhas intenções nesses dois dias e a convidei a me acompanhar mais uma vez pela 

Comunidade. Ela aceitou, mas logo me deu uma notícia, Dona Eva não estava bem de saúde 

e por isso havia ido à Lagoa dos Patos para uma consulta. Diante desse primeiro 

desencontro, resolvi começar pela casa de Dona Tuma e, sem mais delongas, caminhamos 

até o terreno vizinho.  
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Nem bem chegamos e já fomos recebidas por Dona Tuma com um forte abraço e 

mingau de milho. Depois de pôr o papo em dia sobre os acontecimentos dos últimos meses 

relacionados ao agravamento da questão da água na Comunidade e sobre o motivo de 

nosso campo e minha monografia, pedi a ela que caminhasse comigo pelo terreno a fim 

de fazer um reconhecimento geral antes de dar início ao croqui. Apesar de seus quase 80 

anos, Dona Tuma caminhou por todo o trajeto sem dificuldades, contando sobre cada 

parte de suas terras. Antes de voltarmos à casa principal fizemos uma parada na plantação 

de mandioca onde, com seu facão, ela rapidamente encheu um balde para o nosso almoço. 

Juntas, eu, ela e Anelita preparamos o almoço e, claro, sem perder o ritmo da conversa 

sobre como as pessoas se alimentam mal nas grandes cidades e como é feito o preparo da 

banha de porco com a qual ela cozinhava todos os dias. Na parte da tarde, me ocupei de 

fazer o croqui e tirar dúvidas sobre questões mais práticas do espaço, mas sempre atenta 

às atividades e conversas de Dona Tuma e Anelita, que pouco se incomodavam com minha 

presença e por isso falavam de todos os temas possíveis. Nesse mesmo dia, à tarde, fiz o 

croqui de maior parte do terreno, e deixei o resto para o dia seguinte. No final do dia, antes 

de seguir para Lagoa dos Patos, junto com a equipe que voltava da prospecção, passei pela 

casa de Dona Eva, que já estava de volta. Cumprimentei-a e avisei que lhe faria uma visita 

na tarde do dia seguinte, após terminar os trabalhos na casa de Dona Tuma. 

E assim foi, passei a manhã de segunda-feira terminando os croquis e tirando fotos, 

e sanando algumas de minhas dúvidas com Dona Tuma e Anelita. Depois do almoço, uma 

gripe que tinha me pegado na noite anterior só piorou, o que me desconcertou e me 

impediu de fazer um croqui rápido na casa de Dona Eva. Assim, decidi por passar esse fim 

de tarde conversando e observando as atividades dela e de sua neta, que vive em sua casa. 

Depois de algumas poucas horas, resolvi voltar com Anelita para sua casa, já que a gripe 

só piorava. Assim terminou meu último dia de campo. Apesar de ter visitado Dona Eva, o 

tempo foi de fato muito curto e por isso optei por não a colocar como foco desta pesquisa, 

muito menos seu terreno e as dinâmicas e relações que observei, mas sim como 

complemento para sustentar algumas de minhas reflexões a respeito do terreno de Dona 

Tuma e de práticas que são recorrentes em ambos os espaços. 
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Figura 2 - Dona Tuma e Anelita na sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

Como relatei, as duas oportunidades que tive de estar na Comunidade Tesoura 

foram breves. O primeiro momento (julho de 2017) consistiu em entrevistas, com sete 

moradoras e dois moradores da Comunidade priorizando os mais idosos e que já viviam 

no local havia mais tempo. Todas as entrevistas foram feitas não em apenas um local, mas 

caminhando pelo terreno dessas moradoras e moradores o que me permitiu também 

fotografar algumas das estruturas que compõem esses espaços. Essas entrevistas foram 

gravadas com o consentimento de todas e todos e em todas elas eu estava acompanhada 

de Anelita, grande responsável pela boa relação que tenho hoje com as pessoas da 

Comunidade. Voltando do primeiro campo fiz a transcrição de todas as entrevistas, o que 

me custou bastante tempo, já que foi a primeira vez que fiz esse tipo de trabalho.  

Diferentemente do primeiro campo, ir para a Comunidade Tesoura pela segunda 

vez (março de 2018) era algo que já vinha planejando havia meses e esse planejamento 

prévio me deu bons resultados. Tinha em mente um objetivo relacionado à Comunidade 

de um modo geral e outros relacionados ao terreno que visitaria (no caso foi o de Dona 

Tuma), estes eram: fazer um croqui da Comunidade, identificando onde vive cada 

morador e as delimitações de seus terrenos; e os outros eram, fazer um croqui específico 

do terreno que visitaria e fotografá-lo, identificar as técnicas de construção e reparo de 
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suas estruturas, observar as dinâmicas de circulação e o uso dos espaços, além de 

participar e observar ao máximo as práticas diárias das moradoras e moradores.  

Para realizar este primeiro objetivo de ter um croqui da Comunidade procurei 

inicialmente por informações e imagens do Google Earth onde não encontrei qualquer 

registro da Comunidade Tesoura. No entanto, buscando a partir das coordenadas do GPS 

da equipe do MHNJB-UFMG pude identificar nas imagens de satélite o local exato da 

Comunidade e mesmo com baixa definição, algumas das casas e terrenos. A partir dessa 

imagem, das caminhadas que realizei e informações que consegui durante o primeiro 

campo, produzi um simples croqui no programa CorelDraw e o levei para o segundo 

campo onde pude acrescentar algumas informações - não tantas quanto queria, devido ao 

curto período de campo - relacionadas à localização de alguns terrenos e às suas 

moradoras e moradores. Essa mesma estratégia não foi nada útil para o croqui do terreno 

de Dona Tuma já que o alcance do Google Earth não chegava a tanto. Assim optei por fazer 

um croqui completamente in situ. Levei instrumentos como: metro, trena para medidas, e 

para desenho como a prancheta, o papel quadriculado e vegetal. Para tirar as medidas do 

croqui, tive ajuda, muita ajuda, de Anelita e também em alguns momentos de Mauricio, 

filho de Dona Tuma. Essa interação deles com alguns desses objetos de medida despertou 

interesses como saber a área de seus terrenos e confirmar as informações passadas pelos 

responsáveis em delimitá-los. Esses desenhos foram digitalizados e tratados também no 

CorelDraw. Ressalto aqui o caráter dos croquis que produzi, que não tem a pretensão de 

trazer uma realidade de medidas exata, mas sim, minha percepção do território da 

Comunidade e do terreno de Dona Tuma. Além disso, os croquis tiveram um papel 

fundamental no meu processo de escrita e de análise pois serviram como suporte para as 

reflexões a respeito das dinâmicas espaciais que apresentarei mais adiante. 

 Além da produção de croquis, foi feita nesse segundo campo uma série de 

fotografias do terreno de Dona Tuma, que fornecem informações complementares e 

ilustram aspectos que levantarei mais à frente. A coleta de dados também se deu por meio 

de conversas nada sistemáticas, através das quais, dentro de assuntos diversos 

permeados por cafezinhos e almoços, consegui levantar questionamentos a respeito dos 

meus interesses e resolver dúvidas que surgiram durante a produção dos croquis e 

durante minhas observações. 

  Sem dúvida, não só observar, mas também participar das atividades domésticas de 

Dona Tuma me fez ver, escutar e sentir coisas que qualquer tentativa de distanciamento 
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me privaria. Assim, acredito que foram esses momentos de envolvimento que me 

ajudaram a dar um rumo a esta pesquisa, que está completamente embasado nessa 

realidade que vivenciei.  

 

 Dona Tuma, matriarca e benzedeira 

 

Considero Dona Tuma minha principal interlocutora nessa pesquisa, já que me 

dedico a analisar seu terreno, através das atividades que ela realiza ali e das relações que 

ela tem com aquelas estruturas e casas. Todo esse processo que acreditava ser de 

conhecer o terreno e seus espaços foi também de conhecê-la melhor, conhecer sua 

personalidade tão amável e terna e toda sua força e energia, mesmo com tantos anos já 

vividos. 

Dona Tuma vive na Comunidade há 78 anos, onde nasceu e passou toda sua vida. 

É neta de uma das primeiras famílias que ali se estabeleceu. Durante sua infância, morou 

em outro terreno, o qual já não é mais ocupado e, segundo ela, já não possui estruturas de 

pé. Com 22 anos conheceu seu falecido marido, Paulo, em Lagoa dos Patos, filho de um 

vendedor de Boa Vista (povoado próximo à região), com quem teve 13 filhos. Atualmente 

moram no Tesoura três de seus filhos: Teodoro, Maurício e Antônio, este último, já casado, 

é o presidente da Associação de Moradores do Tesoura, como citei anteriormente. 

Além de ser uma das matriarcas da Comunidade e por isso referência para outras 

moradoras e moradores, Dona Tuma tem mais um importante papel que vim a descobrir 

durante o último dia que passei com ela, este é: ser a benzedeira da Comunidade. Apesar 

de não haver conversado com Dona Tuma sobre essa atividade, questionei Anelita, 

quando voltávamos a sua casa, e ela me contou que Dona Tuma é a única benzedeira que 

mora ali e que é frequentemente visitada pelas moradoras e moradores quando estes se 

encontram enfermos. 

 

O benzimento é um ritual de cura, conduzido pela benzedeira através de 
elementos do universo religioso, por meio das orações, da imposição de mãos e 
gestualidade e também de elementos materiais, como as ervas, os óleos com 
infusão de ervas ou paninhos sendo costurados [...] A benzedeira, primeira figura 
que vem em mente quando fala-se de benzimento, é simultaneamente agente de 
cura e agente espiritual (SANTOS, 2009), [...] É a benzedeira que evoca a energia 
de cura através das orações, dela partem as intenções, a benzedeira que é a 
responsável pela gestualidade, por manusear as coisas e organizar o espaço, é a 
ela que as pessoas têm de procurar para serem benzidas. (BAHIENSE, 2017, p. 35). 
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Assim como descreve Bahiense (2017), o que pude observar dos benzimentos 

realizados por Dona Tuma foi: um local específico para realizá-los, no caso a área da pia 

da casa principal; uma conversa com os enfermos sobre o motivo da visita e o que teria 

causado tal enfermidade; o uso de misturas líquidas específicas para cada caso, que se 

encontram guardadas no quarto de Dona Tuma e que foram introduzidas por ela na boca 

e nos olhos dos pacientes; uma  oração (reza), entoada enquanto suas mãos estavam 

impostas sobre eles; e, por fim, um aconselhamento aos pacientes para consumirem 

certos alimentos e deixarem de consumir outros mais. 

Como disse, tratar de conhecer a história de Dona Tuma, sua família, sua 

personalidade e os papéis que ela desempenha na Comunidade não pode ser desvinculado 

do processo de conhecer seu terreno e entender as dinâmicas e práticas que se dão nele. 

Foi ali que ela viveu a maior parte de sua vida, se moldou e também moldou aquele espaço. 

As transformações e a configuração na qual se apresenta o terreno são frutos das 

atividades desenvolvidas por ela e por sua família. 

O terreno, onde Dona Tuma mora com seus dois filhos - Teodoro e Mauricio -, 

possui aproximadamente sete mil m² e está localizado logo após o segundo ponto de 

cruzamento do córrego Tesoura com a estrada principal da Comunidade (como assinala 

a figura 2), orientado de sudeste para noroeste, assim como as construções. Nas terras de 

Dona Tuma, é possível identificar seis grandes espaços que possuem diferentes usos e 

funções: a casa principal (A), a casa antiga (B), a casa de farinha (C), a casa de Bimba (D), 

o terreiro (E) e o quintal (F) como mostra o croqui (Figura 3). O terreno de roça de Dona 

Tuma não foi analisado por sua grande extensão e pouca circulação de pessoas 

diariamente, motivo pelo qual não está representado no croqui.  



26 
 

Figura 3 - Terreno de Dona Tuma 

Fonte: Elaborado pela autora.   
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A casa principal (A) do terreno de Dona Tuma foi construída há mais de 30 anos, 

logo após a morte de seu esposo. Antes viviam na casa antiga (B), como ela conta. A casa 

(A) foi construída com tijolos furados e cimento, o teto é coberto por telha colonial e não 

há forro, assim de dentro da casa se vê logo o telhado e sua estrutura de madeira. O chão 

da casa é todo de cimento queimado, exceto a área da pia (1), que é de cimento, e o 

banheiro (2), revestido de cerâmica. Segundo ela, a intenção era que o chão da parte 

interior da casa fosse de tábua corrida, entretanto optaram pelo cimento queimado por 

ser mais prático e barato. Nessa casa moram Dona Tuma e seu filho Teodoro. A casa é 

composta pelos seguintes cômodos: (1) área da pia; (2) banheiro; (3) quarto de Dona 

Tuma; (4) cozinha; (5) sala; (6) quarto de Teodoro e (7) quarto de visitas. Ver Figura 4. 

 

Figura 5 - Casa principal 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

A casa antiga (B), casa onde Dona Tuma morou com seu esposo e filhos foi 

construída por eles com a ajuda de seu falecido irmão Bimba, que também morava em 

uma das casas do terreno (D). A casa é feita de blocos de “adobro” - uma mescla do barro 

retirado dos fundos da casa com capim barba-de-bode - e o reboco é de barro e areia. As 
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telhas são “comuns”, como se refere Dona Tuma, produzidas na região artesanalmente, 

motivo pelo qual apresentam irregularidades de espessura e tamanho, além de marcas de 

assinatura do próprio artesão. O armamento do telhado é feito com madeiras de pereira 

e taboca sem forro interno, assim como a casa de Bimba (D). O chão é todo cimentado e a 

casa possui três cômodos internos, os quais são divididos com paredes também de 

“adobro” e baldrames de madeira: (1) quarto de Maurício; (2) cozinha e (3) despensa. E um 

externo: (4) área do forno. Ver Figura 4. 

Figura 6 - Casa antiga 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

 

 
 

Figura 7 - Detalhe das 
telhas  “comuns” 

 

 

Fonte: Foto produzida pela 
autora. 
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A casa de farinha (C) de Dona Tuma está completamente desativada e hoje é usada 

no armazenamento da colheita. Essa estrutura foi construída completamente de tijolinhos 

e reboco de barro e areia. Assim como na casa antiga (B) e na casa de Bimba (D) o telhado 

é de telha “comum” e estruturado com madeiras de pereira e de taboca. O chão é de terra 

batida e o teto vazado. Ver Figura 4.  

 

Figura 8 - Casa de farinha 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

A casa de Bimba (D) se refere a casa onde o falecido irmão de Dona Tuma morava. 

A casa foi construída juntamente com a casa antiga (B) e possui os mesmos aspectos 

estruturais que essa, sendo apenas um pouco menor e possuindo três cômodos: um 

utilizado desde sua construção como paiol (1); o antigo quarto de Bimba (2); e o último, 

antiga sala, agora utilizada como depósito (3) dos antigos pertences de Bimba. Ver Figura 

4. 
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Figura 9 - Casa de Bimba 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 
 

A área do terreiro (E) de Dona Tuma compreende o entorno imediato da casa 

principal (A), como mostra o croqui (Figura 3). O terreiro é todo de terra batida e é 

composto pelo jardim e por algumas grandes árvores. Considerado uma extensão da casa 

ele é varrido ao menos uma vez ao dia, exceto nos dias chuvosos. O lixo e o sedimento são 

deslocados em direção aos pés das grandes árvores do quintal. Os cachorros e gatos de 

Dona Tuma estão sempre presentes no terreiro, e apesar de haver um galinheiro (1) no 

quintal (F) este precisa de reparos, assim as galinhas também circulam livremente pelo 

terreno incluindo a parte que se refere ao terreiro. Dona Tuma tem um enorme apreço 

por seu jardim e pelas flores que circundam a casa, por isso faz questão de regá-las uma 

vez ao dia exceto nos períodos chuvosos e quando a disponibilidade de água é pouca, fato 

cada vez mais frequente na Comunidade. 
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Figura 10 - Área do terreiro 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

O quintal (F) tem seu início imediatamente após o terreiro e possui uma área bem 

maior abarcando outras estruturas e elementos. Nas suas extremidades finais há a 

presença de cercas de madeira e em alguns momentos de arame farpado. No quintal de 

Dona Tuma é possível identificar: um galinheiro (1), um chiqueiro (2), plantação de 

mandioca, bananal, pomar, plantação de café e grandes árvores frutíferas. É também este 

o local escolhido para o descarte de grande parte do lixo produzido pelos moradores, seja 

para realizar a queima ou simplesmente o abandono. A área de roça pertencente à família 

de Dona Tuma está no entorno imediato ao terreno que analisei, as plantações são de 

milho, cana, abóbora e feijão. 
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Figura 11 - Quintal: chiqueiro 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

 
 
 
 
 
Figura 12 - Quintal: galinheiro 
 
 

 

 

Fonte: Foto produzida pela autora. 
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De terrenos,  
casas e tempos 

 

 

 

 

Neste capítulo me dedico a analisar o terreno de Dona Tuma pensando suas 

estruturas e espaços a partir das atividades realizadas em cada um deles para então 

entender como se dá a dinâmica espacial de uso desse terreno. Proponho-me também a 

refletir, especialmente, sobre as casas que estão no terreno, considerando-as 

materialidades que integram múltiplos significados e tempos. 

 

 



35 
 

Sobre ser terreno 

 

Maria Zedeño (1997), em seus estudos etno-históricos dos povos Hopi, propõe 

análises baseadas na história de vida do território e, também, no alcance espacial das 

atividades relacionadas ao uso da terra e dos recursos dentro dele, a fim de identificar os 

processos pelos quais um território passa durante toda sua vida e como eles influenciam 

na construção das paisagens desses locais. Para o presente trabalho, o qual se restringe a 

um terreno específico da Comunidade e não a ela toda, a segunda proposta me pareceu 

mais pertinente. Assim, o que pretendo é construir um diálogo com as ideias de Zedeño 

(1997) para analisar as atividades cotidianas de Dona Tuma e seus filhos dentro do 

terreno e em suas imediações e entender como essas atividades se relacionam e se 

sobrepõem neste espaço. 

 Zedeño (1997), descreve quatro tipos de espaços dentro do território dos Hopi que 

possuem funções distintas e que estão associados a diferentes atividades: os espaços de 

convivência (living space), os espaços de produção de alimentos (food production space), 

os espaços de coleta (procurement space) e os espaços rituais (ritual space). Segundo a 

autora, alguns desses espaços se sobrepõem, o que também observei ao identificá-los no 

terreno de Dona Tuma.  

Começando pelos espaços de convivência, Zedeño afirma que eles “incluem a 

construção de aldeias e instalações de apoio associadas, tais como vias de acesso e 

estruturas defensivas” (p.77)3. No terreno em questão, ocupando uma posição central, os 

espaços de convivência podem ser associados às casas principal (A), antiga (B) e de Bimba 

(D), às instalações como a da caixa d’agua, às cercas e também às trilhas e aos caminhos 

dentro do terreno, e, também à área do terreiro (E). 

Na casa principal (A) todos os cômodos se associam a espaços de convivência. A 

área da pia (1), um dos ambientes da casa que mais frequentei, é o ponto de conversa 

durante a parte da manhã por ser fresco, mas evitado durante a tarde devido ao sol que 

bate nessa parte da casa. Considero essa área uma extensão da cozinha (4), pois é onde 

Dona Tuma lava as vasilhas, descasca, corta e lava toda comida que precisa de cuidados, 

já que na cozinha não tem pia. Com base no que observei, não há preocupação com o fato 

de que os restos dessas atividades caiam no chão, pois, segundo Dona Tuma, estes são 

                                                
3 Tradução da autora. 
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varridos para o terreiro e quintal. Nessa parte da casa também existem dois tanques, nos 

quais Dona Tuma lava as roupas da família. Apesar de possuir uma máquina de lavar ela 

prefere fazê-lo com suas próprias mãos utilizando os tanques, pois assim “dá menos 

trabalho”, segundo ela. Em todo o terreno de Dona Tuma existe apenas um banheiro (2), 

o qual conta com chuveiro elétrico, vaso sanitário e pia. O cômodo é todo revestido de piso 

cerâmico e é mantido sempre fechado por elas e seus filhos. Como se nota no croqui, ele 

está localizado na parte externa da casa. Antes da construção do banheiro (2), segundo 

relato de Dona Tuma, as necessidades eram feitas no fundo do quintal (F). 

Ainda na casa principal (A) existem três quartos. Durante minhas visitas não tive 

acesso a eles já que as portas se encontravam sempre fechadas, mas, como pude notar, 

eles são pouco frequentados durante o dia e provavelmente são utilizados apenas para 

dormir e descansar. Também notei, andando pela parte externa da casa, que as janelas se 

encontravam sempre abertas deixando a luz natural entrar, já que durante o dia (período 

que estive na casa) não é feito o uso da luz elétrica pelos moradores. Vale notar que os 

quartos de Teodoro (6) e o de visitas (7) têm portas para a sala, já o de Dona Tuma (3) tem 

porta para a cozinha (4). Este último cômodo é um dos mais importantes da casa principal 

(A), e se apresenta como mais um ponto de conversa entre as mulheres, uma vez que 

quando há presença de homens, por exemplo, a conversa é sempre levada para a sala (5). 

Além disso, a cozinha (4) possui duas portas que dão acesso à parte externa da casa e que 

se encontram sempre abertas pela metade e são as que Dona Tuma utiliza com mais 

frequência, pois lhe dão acesso à cozinha e ao seu próprio quarto mais rapidamente. Sobre 

o descarte do lixo, Dona Tuma me contou que parte do lixo produzido na cozinha - não 

orgânico - é queimado no quintal, assim como o lixo do banheiro, enquanto a outra parte 

- orgânico - é descartada e varrida para baixo de grandes árvores localizadas também no 

quintal. Na cozinha há uma geladeira e armários para guardar panelas, vasilhas, copos e 

armazenar alimentos. Muitos desses objetos são de alumínio e aparecem sempre expostas 

e bem lustrosas. Há também um fogão a gás bastante utilizado, mas que para o cozimento 

de certos alimentos como feijão e carne é deixado de lado em prol do fogão à lenha 

localizado na casa antiga (B). Estes dois casos que citei a respeito do lixo e do fogão à 

lenha exemplificam bem como as atividades realizadas nos espaços de convivência geram 

interação entre os diferentes espaços de atividades.  

A sala (5) é o maior cômodo da casa principal (A) e, também, ambiente principal 

para socialização. É composta por três sofás utilizados para receber visitas, assistir 
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televisão e realizar refeições. Há também uma mesa de jantar com cadeiras que se 

encontra encostada em uma das paredes, a qual não vi sendo utilizada para refeições em 

nenhuma de minhas visitas, porém serve como suporte para quadros, porta retratos e 

enfeites. Na sala há também uma grande estante onde se encontram duas televisões, uma 

de plasma que segundo Teodoro, filho de Dona Tuma, não funciona, e outra de modelo 

mais antigo, de tubo, que é utilizada durante o almoço. As janelas e a porta principal (no 

caso, meia porta) foram mantidas abertas durante o período que estive lá fornecendo 

iluminação e circulação de ar ao ambiente. 

A casa antiga (B) possui três cômodos que atualmente podem ser classificados 

como espaços de convivência. O primeiro deles é o quarto de Maurício (1), maior cômodo 

da estrutura. Utilizado como sala no período em que Dona Tuma morava nessa casa, hoje, 

além de ser o local onde o filho mais velho dorme é também utilizado como depósito para 

grandes sacos de feijão e outros objetos pouco utilizados como a máquina de lavar e um 

antigo pote de cerâmica. Outro cômodo é a antiga cozinha (2) de Dona Tuma que hoje 

abriga apenas o fogão a lenha - como dito anteriormente é utilizado apenas para o 

cozimento de alimentos específicos, como carne cozida e feijão. Apesar desse uso 

esporádico, notam-se vestígios de uso intenso desse cômodo em outro tempo a exemplo 

da espessa e gordurosa camada de fuligem no teto e nas paredes do cômodo. Sendo o 

fogão feito de “adobro” é necessário um reparo frequente realizado atualmente por 

Anelita, já que a idade limitou algumas das atividades de Dona Tuma. E por último a área 

externa (4), localizada na parte traseira da casa comporta o forno de biscoitos construído, 

por Dona Tuma após a mudança para a casa principal (A), com tijolinhos e reboco de 

cimento e areia. Este forno é utilizado frequentemente por ela para assar bolos e biscoitos 

e por isso abriga ao seu lado uma reserva de lenha.  
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Figura 13 - Quarto de Maurício e área do forno 
 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

Além das casas, como pontuei, as trilhas e caminhos do terreno e também o terreiro 

(E) podem ser associados aos espaços de convivência. Esses caminhos foram traçados ao 

longo do tempo para facilitar o acesso a todas as áreas do terreno e geralmente partem 

do terreiro (E), área que circunda toda a casa principal. O terreiro (E), além de zona de 

passagem para outros locais e espaços, é ponto de conversa e socialização com os 

vizinhos, por isso é constantemente varrido. Pude observar nos dias que passei com a 

família de Dona Tuma que um dos pontos preferidos de Maurício é debaixo de duas 

mangueiras do terreiro que estão entre a casa principal e a casa de Bimba e por lá 

passamos uma das manhãs, conversando. Na tarde que estive com Dona Eva, notei que 

essa prática também ocorre em seu terreno. Anelita e eu fomos recebidas e convidadas a 

ficar em uma parte do terreiro próximo a cozinha de Dona Eva, onde nos sentamos 

reunidas à outras mulheres da família para conversar e descascar alho. 
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Figura 14 - Croqui do terreno de Dona Tuma destacando os espaços de 
convivência 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 15 - Parte do terreiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Trilha na lateral 
do terreno 

 

 

 

 

 
Fonte: Foto produzida pela autora. 
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O segundo tipo de espaço apontado por Zedeño (1997) são os espaços de produção 

de alimentos. Segundo ela as “atividades que visam a produção de alimentos ocorrem 

tanto dentro como no entorno do espaço de convivência” (p. 78)4 e se apresentam no 

terreno analisado na forma das roças, plantações, pomares, chiqueiro e galinheiros. Incluo 

também nesses espaços as estruturas e cômodos de armazenamento desses alimentos. 

A área de roça (G) pertencente à família de Dona Tuma está no entorno imediato 

ao terreno que analisei e por sua grande extensão optei por não incluí-la completamente 

no croqui. As plantações são de milho abóbora e feijão. O quintal (F) tem seu início 

imediatamente após o terreiro e possui uma área que abarca estruturas e elementos 

específicos: galinheiro, chiqueiro, plantação de mandioca, bananal, plantação de café e 

grandes árvores frutíferas. É também este o local escolhido para o descarte de grande 

parte do lixo produzido pelos moradores, seja para realizar a queima ou simplesmente o 

abandono, como citei anteriormente. Nas suas extremidades finais há a presença de 

cercas de madeira e, em algumas partes, de arame farpado.  

 

Figura 17 - Quintal: grandes árvores frutíferas 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

                                                
4 Tradução da autora. 



42 
 

Figura 18 - Quintal: galinheiro 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

Figura 19 - Quintal: plantação de mandioca 

Fonte: Foto produzida pela autora. 
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Figura 20 - Quintal: chiqueiro 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

Figura 21 - Quintal: bananal 

Fonte: Foto produzida pela autora. 
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No terreno existem mais quatro locais que também incluo nos espaços de produção 

de alimento, mas que não estão relacionados à produção de alimentos propriamente, e 

sim ao armazenamento deles, estes são: o paiol (1), localizado na casa de Bimba (D) que 

tem a função de armazenar as espigas de milhos desde a construção dessa casa; casa de 

farinha (C) de Dona Tuma - completamente desativada - mas que hoje é usada como local 

de armazenamento de itens produzidos pela família: como abóboras. Além disso, essa 

estrutura também serve como depósito para “coisas velhas e sem uso”, como afirma a 

dona do terreno, e, também, para as caixas de abelha desocupadas de seu filho apicultor, 

um antigo pilão de madeira e outros objetos. A casa de farinha (C) guarda ainda objetos 

que eram utilizados no processamento da mandioca como: jiraus, cochos, prensa, roda de 

ralar e fornalhas. 

Figura 22 - Interior da casa de farinha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto produzida pela autora. 

 

Os outros dois últimos cômodos que associo aos espaços de produção de alimentos 

estão na casa antiga (B), um deles, não citado anteriormente como pertencente ao espaço 

de convivência, é a despensa (3). Cômodo que é utilizado hoje para armazenar a maioria 

dos alimentos que são em grãos, mas que era antes o quarto de Dona Tuma e seu marido. 

E por último, aponto o quarto de Maurício, citado anteriormente, como um cômodo que 

comporta dois espaços - convivência e de produção de alimentos -, pois, além de ser o 

quarto de um dos filhos de Dona Tuma, é também utilizado como local de armazenamento 

de grãos de feijão. 
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Figura 23 - Croqui do terreno de Dona Tuma destacando os espaços de produção 
de alimentos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O terceiro tipo de espaço de atividade proposto por Zedeño (1997) está ligado aos 

espaços de coleta de “recursos para obter alimentos e materiais não alimentícios” (p. 78)5. 

No caso das atividades realizadas por Dona Tuma e sua família, podemos observar que 

esses espaços às vezes transbordam os limites do terreno de modo fluido. Essas 

atividades são: a coleta de barro para o reparo das estruturas de “adobro” que ocorre fora 

do terreno, nas margens do Córrego Tesoura próximo ao terreno de Dona Tuma; a coleta 

de lenha para o fogão e forno, em alguns momentos de madeira e pedra para construções 

e outros reparos; e a coleta de plantas medicinais, como por exemplo para os rituais de 

benzimento, esta última ocorre no quintal e também em locais fora do terreno. 

 
Figura 24 - Córrego Tesoura, próximo ao terreno de Dona Tuma  

 

 

 

Fonte: Foto produzida pela autora. 
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Figura 25 - Croqui do terreno de Dona Tuma destacando os espaços de coleta 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O último espaço identificado por Zedeño (1997), diz respeito aos espaços rituais. 

Na definição proposta por ela, esses espaços abarcariam “estruturas cerimoniais, 

santuários, cemitérios, esconderijos, sepultamentos domésticos, locais contendo plantas, 

animais e minerais usados em atividades rituais e locais ancestrais” (Zedeño, 1997, p.78).6 

Destaco aqui que os espaços que denomino como rituais no terreno de Dona Tuma são 

menos evidentes, mas não menos importantes. A área da pia (1) da casa principal (A), o 

primeiro deles, é onde ocorrem as sessões de benzimento realizadas por Dona Tuma, 

benzedeira da comunidade. Durante os dias que estive com ela, presenciei a vinda de uma 

mulher e de um jovem que não se encontravam bem de saúde. No primeiro caso, já nos 

encontrávamos conversando nessa área quando a mulher chegou e, no caso do jovem, 

estávamos na sala almoçando e assim que ele chegou e apresentou seu problema, Dona 

Tuma o encaminhou para a área da pia (1). O que pode indicar uma preferência para a 

realização de tal ritual nesse local específico. O segundo é o terreiro (E), local escolhido 

para a realização de festejos e comemorações quando da presença de mais pessoas que o 

núcleo familiar, segundo Dona Tuma. Também podem ser incluídos aqui o local onde 

foram enterrados os filhos de Dona Tuma, apesar de não saber a localização exata. 
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Figura 26 - Croqui do terreno de Dona Tuma destacando os espaços rituais 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observando a figura 27 é possível ver claramente a sobreposição dos espaços de 

convivência, de produção de alimentos, de coleta e rituais. Algumas adjacências e 

confluências são bem expressivas no dia a dia do terreno e valem ser destacadas. Primeiro 

chamo a atenção para a casa principal (A), estrutura essencialmente de convivência, mas 

que possui dois cômodos - área da pia (1) e cozinha (4) - que funcionam completamente 

dependentes das atividades dos espaços de produção de alimentos. Além disso a casa 

principal (A) conta com uma sobreposição bem clara na área da pia (1), já que este é um 

local que também pertence aos espaços rituais. Em segundo lugar, destaco a casa antiga 

(B), que como pontuei acima está entrelaçada por dois espaços, isto porque em todos os 

seus cômodos, exceto na despensa (3), identifiquei uma coexistência de atividades que se 

conectam à espaços distintos, no caso de convivência e de produção de alimentos. Estas 

duas casas, a casa antiga (B) e casa principal (A), se apresentam claramente como casos 

onde há a transferência da centralidade dentro de um espaço de convivência. Em algum 

momento no passado a casa antiga (B) era centro de atividades de convivência agora a 

casa principal (A) ocupa essa posição, corroborando a dinamicidade presente no terreno 

e nos usos dos espaços. 

Em terceiro lugar, aponto a casa de farinha (C), não como mais um caso de 

convergência de espaços distintos, mas sim um exemplo de uma estrutura que se manteve 

ao longo do tempo dentro do mesmo espaço, este é o de produção de alimentos, mesmo 

com as mudanças que sofreu na sua função, de produzir farinha para armazenar 

alimentos. Em quarto lugar, a casa de Bimba (D), mais uma que se mantém dentro dos 

espaços aos quais se referiam quando foi construída. O paiol (1), como citei, continua ativo 

desde sua construção; o quarto de Bimba (2), apesar de não abrigar mais seu morador 

continua sendo dele e por isso quase inalterado; e sua antiga sala (3) funciona hoje como 

depósito para coisas antigas que pertenceram a ele. Pode parecer curioso incluir esses 

dois últimos cômodos aos espaços de convivência, pois de fato eles não são mais habitados 

por ninguém. No entanto, após as reflexões que apresentarei na próxima sessão sobre o 

significado dessa casa e o que ela representa para os moradores do terreno acredito que 

ficará mais compreensível essa minha escolha. Em quinto lugar, ressalto uma das áreas 

do terreno mais complexas de se analisar ao meu ver, o terreiro (E), pela variedade de 

atividades que são associadas a esse local e à dinamicidade delas. É no terreiro que todas 

os espaços de atividades se encontram, se entrecruzam e se influenciam de algum modo, 

desde as conversas, as festas e comemorações até as coletas de plantas específicas, os 
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preparos e os descartes de alimentos. Por último, cito aqui o quintal (F), espaço 

primordialmente de produção de alimentos. Apesar de ser atravessado por caminhos e 

trilhas - ocorrências que associo aos espaços de convivência - é lá que uma parte do que 

compõe a dieta da família de Dona Tuma é produzido. 

 

Figura 27 - Croqui do terreno de Dona Tuma destacando as sobreposições dos 
espaços de atividade 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Identificar esses espaços no terreno de Dona Tuma significa refletir sobre a relação 

entre eles, como eles se sobrepõem fisicamente e como as atividades realizadas em cada 

um deles se afetam. Essas atividades se complementam para garantir uma série de 

recursos e sanar necessidades que vão desde questões físicas e práticas à outras 

subjetivas e simbólicas dos moradores do terreno.  

Sobre ser casa 

 

O processo de tentar entender como se organizam espacialmente as atividades 

realizadas no terreno de Dona Tuma também me fez conhecer a história de vida desse 

terreno e das estruturas que ali estão. Percebi, especialmente nas casas, como elas 

desempenham um papel fundamental ao integrar mensagens e significados diversos. Por 

meio delas os indivíduos se conectam aos antepassados e ao passado, fortalecem e 

transformam sua identidade e reconhecem sua coletividade e individualidade, como 

procuro explicitar a seguir. 

 

de significados e identidades 

 

 Em seu estudo sobre as unidades domésticas de grupos pré industriais na África 

subsahariana, Alfredo González-Ruibal (2001) afirma que “a casa é um dos elementos 

mais importantes da cultura material de qualquer povo” (:s/n), elas são capazes de 

integrar significados cosmológicos, históricos, sociais e identitários, que são mais 

acessíveis quando tratamos de grupos vivos.  As três casas do terreno de Dona Tuma - a 

casa principal, a casa antiga e a casa de Bimba -, embora expressem com diferentes 

intensidades o sentido de lar (hogar), para o qual González-Ruibal chama a atenção em 

seu estudo, elas se relacionam de maneira bastante complexa com as características que 

ele destaca.   

 Essas três casas ocupam uma posição central no terreno, não fisicamente, mas 

socialmente, é nelas e ao redor delas que a vida corre e acontece, é “onde se nasce e onde 

se morre” (González-Ruibal, 2001, s/n). A casa antiga se destaca, pois foi o primeiro 

referencial espacial dos filhos de Dona Tuma e é um local com o qual eles e, também ela, 

estão mais afetivamente conectados, possivelmente o que motiva Maurício a ainda viver 
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lá. A casa de Bimba, assim como a casa antiga, é a materialização do tempo - aspecto sobre 

o qual falarei mais adiante - e por isso encarnam o passado e expressam a relação com os 

antepassados que ali viveram (González-Ruibal, 2001). González-Ruibal (2001) chama 

também a atenção para o fato de que, enquanto esse tipo de estrutura permanece de pé, 

nada de novo pode ser construído naquele local, ou seja, a terra continua sendo ocupada, 

não necessariamente com uma função prática, mas sim simbólica. 

 Essa expressão do passado se relaciona por outro lado com a história, não só com 

a das casas, mas também com a daquela família e da Comunidade Tesoura. “Através de 

suas reformas, de suas expansões, de sua ruína e abandono, os indivíduos recordam 

acontecimentos, como uma seca, uma imigração, o começo de uma guerra ou uma 

determinada mudança na economia” (González-Ruibal, 2001, s/n). Essas casas podem ser 

consideradas um documento histórico, como por exemplo, do momento em que a 

Comunidade começou a se estabelecer e a se consolidar, que remete, também, a outros 

fatos como o nascimento dos filhos de Dona Tuma. “A casa, por fim, representa a família 

no tempo e um indivíduo não é nada sem sua casa/família” (Tilley 1999: 46 apud 

González-Ruibal, 2001, s/n).  

 Outra característica destacada por González-Ruibal é em relação às mudanças que 

as casas começam a sofrer, um sinal de que o grupo está passando por transformações 

profundas. A casa principal e as outras casas de alvenaria do Tesoura são um claro 

exemplo de que uma transformação está ocorrendo na ordem social daquele local. Para 

ele a escolha de certos elementos pertencentes a outro mundo cultural na construção das 

casas permite aos indivíduos negociarem e fazerem uso, quando vantajoso para eles, de 

uma ou outra identidade, ou seja, de se identificarem, frente a comunidade, como 

modernos, por construírem com elementos ocidentais, ou tradicionais, por manterem de 

pé uma construção ancestral (2001). Isso indica que essas adaptações, mesmo que 

estruturais, foram motivadas por mudanças de mentalidade mais do que por questões 

funcionais. As casas do terreno de Dona Tuma abrigam tradição, história e identidade e 

foi por meio da casa principal que a mudança e uma nova identidade foram introduzidas. 

Para González-Ruibal “a casa é uma das melhores formas concretas de demonstrar o 

pertencimento à uma comunidade e reforçar a ideia de coletividade” (2001, s/n), no 

entanto, podem ser entendidas como um refúgio individual, um lugar onde é possível se 

diferenciar do resto do grupo. 
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 Além do que foi dito, o autor citado ainda identifica aspectos de uma casa que 

podem ser vistos como elementos de distinção relacionados ao poder político dentro de 

um grupo, estes são: material, tamanho, forma, centralidade, separação e etc.  No caso em 

questão nota-se que o tamanho e o material das casas são explicitamente aspectos que 

diferenciam as famílias dentro da Comunidade. Não afirmo que isso se relaciona ao poder 

político, mas claramente ao poder econômico de cada uma. A localização das casas em 

uma comunidade também pode estar associada a essa concentração do poder, como 

sugere González-Ruibal (2001), bem como dentro de um mesmo terreno conforme 

observei em relação à casa principal. É dela que saem as decisões, é onde as reuniões de 

família ocorrem e a administração do terreno é feita; casa na qual a matriarca dessa 

família se encontra. 

Outro aspecto também observado no caso em análise e para o qual González-

Ruibal (2001) chama a atenção é em relação à segmentação dos espaços internos das 

casas. Cada espaço com suas funções e atividades também aciona comportamentos 

particulares e condutas que devem ser seguidas em seu interior. Muitas das vezes, esse 

modo de se portar está relacionado também às diferenças de gênero. Identifiquei, por 

exemplo, que as conversas entre mulheres ocorrem em espaços específicos, diferentes 

daqueles em que se realizam as conversas com a presença de homens. A cozinha e a área 

da pia são os locais escolhidos por elas para conversar mais abertamente. A sala é para 

onde a conversa é guiada quando há participação de homens. Esse é um comportamento 

naturalizado, orgânico. Não é preciso falar, é um movimento feito por todos, tanto pelos 

homens de chamarem a conversa para esse outro cômodo, quanto pelas mulheres de 

levarem a prosa nessa direção.  

 Nesse sentido, as casas no terreno de Dona Tuma me deram a oportunidade de 

refletir sobre as diferentes dimensões que elas incorporam, desde os papéis que 

desempenham nas atividades diárias e suas metáforas para comunicar a respeito daquele 

espaço até a sua capacidade de ativar tempos e memórias. 

 

de tempos e memórias 

 

A temporalidade é uma dimensão que permeia a arqueologia em toda sua 

diversidade, mas que nem sempre é problematizada. Alguns autores têm se preocupado 

em discutir a temporalidade, considerando-a mais um aspecto que deve ser 
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descolonizado dentro da arqueologia, uma vez que nem todas as percepções de tempo são 

lineares e cronológicas, como impõe o pensamento moderno ocidental.  

Yannis Hamilakis e Ari Anagnostopoulos (2009) propõem um diálogo com a ideia 

de materialidade defendida por Henri Bergson (1859-1941), filósofo francês. Bergson 

(1991) discutiu a relação entre tempo, memória e matéria. Segundo ele, o tempo 

cronológico é uma reminiscência da ideia de progresso modernista, como um processo 

que avança até o futuro. Em oposição a essa ideia, ele propôs uma noção de tempo 

duracional e experiencial, que se fundamenta na relação entre matéria e temporalidade e 

na sua tese de que toda percepção do presente é cheia de recordações. Bergson (1991) 

reconheceu que a matéria possui uma propriedade fundamental e esta é a sua duração, a 

sua capacidade de desafiar concepções lineares e modernistas de tempo, vistas como 

movimentos e progressões irreversíveis (Anagnostopoulos & Hamilakis, 2009). Suas 

ideias ficam claras e pertinentes quando relacionadas a objetos e estruturas que foram 

criadas em um determinado ponto no tempo, mas foram posteriormente modificadas, 

reativadas e reutilizadas através da prática social humana, como propõe 

Anagnostopoulos & Hamilakis (2009).  

No caso do terreno de Dona Tuma, vejo a casa antiga (B) e a casa de Bimba (D) 

como estruturas que claramente podem ser associadas a esse modo de entendimento 

proposto por Anagnostopoulos e Hamilakis. Essas duas casas abarcam e recompõem 

vários momentos simultaneamente. A casa antiga é o marco da vida que Dona Tuma levou 

ao lado de seu marido. Após sua morte, ela e seus filhos construíram a casa principal e 

para ela se mudaram. Ela não destruiu a casa antiga, nem a reformou, apenas viu como 

apropriado seguir essa nova etapa da vida sem o marido em outra casa. Mesmo com essa 

transferência, a antiga casa continua exercendo um papel significativo e sendo fonte 

constante de lembranças, recordações essas que geram ações e entrelaçam relações. 

Segundo Dona Tuma, já não fazia sentido seguir vivendo naquela casa que construíram 

juntos para ter uma vida juntos, se ele não estava ali. Contudo, era indispensável que casa 

se mantivesse de pé para manter viva a presença de seu marido. Essa mesma relação 

também se conecta com uma outra situação que Dona Tuma relatou. Segundo ela, dois de 

seus filhos morreram poucos dias após o nascimento e estão enterrados bem próximo à 

casa antiga. Desse modo, eles continuam pertencendo a ela e, de certo modo, morando 

nela. Essa casa continua sendo utilizada com funções diferentes e recebendo os devidos 

cuidados para que continue de pé. Uma das preocupações da matriarca da família é que o 
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fogão de barro da sua antiga cozinha receba com frequência os reparos necessários - 

realizados por Anelita -, uma vez que foi seu falecido irmão Bimba, por quem guarda muito 

carinho, quem o construiu. 

A casa de Bimba, também incorpora alguns desses aspectos. Bimba construiu sua 

casa com a ajuda de sua irmã e seu cunhado na mesma época em que a casa antiga foi 

construída. Após sua morte, quase nada foi alterado nos cômodos que ele utilizava, como 

comentou Dona Tuma. Todos os seus pertences continuam lá, pouco remexidos durante 

os anos após sua morte. Para Dona Tuma e seus filhos, não há necessidade de retirá-los 

de lá, pois essa casa continua pertencendo a Bimba, mesmo este não morando mais lá e 

não estando mais vivo. O vínculo de Bimba com aquela construção segue existindo no 

presente, assim para a família o único modo de se referir àquele local é associá-lo ao seu 

dono, por isso cotidianamente eles a chamam de "casa de Bimba". Portanto, essas casas 

são mais que representações materiais desse passado, elas são agentes dele, e por isso são 

constantemente mantidas no presente. 

De maneira geral, é por meio de longas experiências de convívio que criamos laços 

com certos locais, como notei na relação de Dona Tuma com as casas de “adobro” de seu 

terreno, mas existem casos que, mesmo com uma rápida experiência, a ligação existe por 

sua intensidade (Pellini, 2014). Meus campos na Comunidade Tesoura exemplificam bem 

essa situação. Durante os poucos dias que convivi com Dona Tuma, seus filhos e Anelita, 

também fui afetada por isso. Para mim, estar, ver, sentir, respirar e escutar aquele lugar 

me trouxeram lembranças não só do primeiro campo, quando conheci Dona Tuma e sua 

família e pude entrar naquelas casas antigas que me parecem ainda tão vivas, mas 

também memórias de minha infância, os finais de semana no sítio e as histórias de meu 

pai sobre a vida no campo.  

As lembranças relacionadas a esses momentos não são registros precisos, elas são 

formadas a partir das percepções e sensações do presente e, também, atuam nele. Bem 

como não vieram e não vêm ordenadamente e não se encaixam em esquemas 

cronológicos, isso porque essa materialidade à qual estão vinculadas é multitemporal e 

ativa diferentes momentos simultaneamente. Elas nos mostram uma relação do tempo 

com a ideia de coexistência e não com a de sucessão (Hamilakis, 2011). Assim as 

memórias não podem ser entendidas como “arquivos estáticos” vinculados a um passado 

estático, nem  
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[...]representam produtos acabados. Elas estão sempre em constante construção. 
Mesmo porque lembrar implica um processo ativo de reconstrução das 
informações e estímulos anteriormente vivenciados. Ao trazer à tona nossas 
experiências passadas, nossas emoções e os conceitos aprendidos, a nossa relação 
com o meio é afetada diretamente pela memória. (PELLINI, 2014, p.134).  
 

 Para Hamilakis e Jo Labanyi (2008), entender a memória a partir desse viés pode 

trazer uma grande contribuição aos estudos históricos, pois, por meio dela, podemos 

“reconceitualizar o tempo, compreender o caráter multitemporal da vida humana e 

apreciar a capacidade da matéria e da materialidade para incorporar esses processos 

multitemporais” (Hamilakis & Labany, 2008, p. 06)7. Contudo, é por meio das práticas 

sociais humanas - usos, reparos e reocupações - que esses tempos diversos se expressam 

fisicamente. 

É pela constância no uso da casa antiga e da casa de Bimba, mesmo que diferentes 

ao longo do tempo, que a história dessa família continua se transformando e sendo 

recriada. “Suas materialidades e seus significados, suas funções e suas ações, suas 

objetividades e suas subjetividades, suas práticas e suas identidades, se constituíram 

mútua, heterogênea, fluida e ativamente no tempo” (Haber, 2011, cap 3). Nessas casas, 

presente e passado não são pontos sucessivos em uma linha, “eles estão coexistindo lado 

a lado” (Hamilakis, 2011). 

 

 

 

 

 

                                                
7Tradução da autora. 
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Acredito que o esforço desta monografia se constituiu em quatro preocupações 

principais. A primeira, destacar o papel da materialidade na construção da identidade dos 

indivíduos e nas suas histórias de vida. Busquei expor a importância da cultura material 

na contínua construção dos espaços domésticos em comunidades locais e que, apesar 

desses espaços cumprirem suas funções práticas no dia-a-dia, eles também são reflexos 

da realidade social. Mas não somente isso, a forma, o tamanho e a organização dessas 

unidades domésticas são veículos ativos para a construção dessa realidade. Os materiais, 

principalmente os utilizados na construção de estruturas que compõem esses espaços, 

não devem ser vistos apenas como indícios de status ou posições sociais, mas como 

escolhas conscientes na construção individual e coletiva. 

A segunda preocupação vai na direção de evidenciar essa centralidade da 

materialidade, na formação das experiências humanas, e, também, da temporalidade, na 

produção de memórias. Procurei apresentar uma noção de tempo que vai na contramão 

daquela que a arqueologia se acomodou a usar, uma que é reflexo desse processo lento, 

mas contínuo, de descolonização da nossa disciplina. Admitir que existem formas 

alternativas de temporalidades, onde tempos distintos podem coexistir, me fez 

reconhecer que a memória pode ser um elemento significativo no entendimento de alguns 

aspectos da vida cotidiana de grupos locais, principalmente, daqueles que têm a oralidade, 

além da materialidade, como base de manutenção dessas lembranças. 

A oralidade está relacionada a minha terceira preocupação, de valorizar e 

sustentar minha pesquisa, principalmente, em falas e diálogos de minhas interlocutoras e 

interlocutores. A tradição oral é recorrente em comunidades locais e é a dimensão onde 

as coisas persistem. As prosas me despertaram para as formas como a memória oral é 

invariavelmente mediada pela materialidade e como essa materialidade afeta o presente. 

A quarta e última preocupação foi em demonstrar como os espaços domésticos 

podem ser foco de análises arqueológicas sem que estas estejam motivadas por possíveis 

correlações com “objetos ou sítios arqueológicos”. Esses espaços por si só são locais onde 

novas reconfigurações materiais surgem, vestígios de vários passados se encontram e 

onde a vida cotidiana acontece e as práticas diárias de cada grupo são inscritas. 

Perspectivas que instigam a arqueologia. 

As unidades domésticas da Comunidade Tesoura são diversas, mas conservam 

configurações recorrentes também em outras comunidades locais. Essa organização do 

espaço tem persistido no tempo devido a uma incorporação contínua de elementos 
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naturais e industriais, não no sentido de uma possível substituição de uns por outros, mas 

sim de uma fluida integração. O terreno de Dona Tuma, suas estruturas, espaços e as 

atividades realizadas nele foram analisadas a partir de uma visão espacial de uso desse 

terreno pela qual foi possível observar sobreposições, adjacências e confluências entre os 

espaços onde as atividades cotidianas são realizadas. Essa teia de atividades garante uma 

série de recursos e explicita uma integração, não exatamente simétrica, mas equilibrada, 

entre pessoas, coisas, relações, estruturas, animais, plantas e o ambiente. 

As casas ocupam posição central nesse emaranhado de conexões, elas são 

materialidades que integram múltiplos significados e tempos. Elas explicitam uma 

conexão da materialidade e dos lugares com as histórias de vida de Dona Tuma e sua 

família. Para ela e seus filhos, as casas não falam apenas de acontecimentos do passado, 

mas elas também dão sentido às realidades vividas no presente. Para eles, conviver com 

essas estruturas, onde seus parentes e antepassados ocuparam e viveram, promove uma 

reelaboração constante de sua memória, história e identidade. O ato de seguir nomeando 

esses espaços com referências às pessoas que já não estão mais entre eles e dar a eles um 

significado memorial, como de acontecimentos marcantes para a família, são maneiras 

pelas quais eles fazem sua história e lidam com o tempo. Acredito que essa seja uma 

prática recorrente também em outros terrenos da Comunidade e mantida por outras 

moradoras e moradores, entretanto somente um estudo mais extenso e amplo poderia de 

fato corroborar o que observei no terreno de Dona Tuma. E este, assim como me propus 

e procurei fazer, deve colocar como item de maior relevância agregar à investigação 

arqueológica os discursos e relatos das pessoas que ali vivem. Arremato que, ao terminar 

de escrever essa monografia, vejo que essa foi realmente a escolha mais acertada que fiz, 

já que essas pessoas fazem parte dessa tal multitemporalidade que está não só nas coisas, 

mas nas pessoas e nas relações.  
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