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é escritora. Colunista da revista Cult,
autora de Quando me descobri negra e
organizadora das coletâneas Inovação
Ancestral de Mulheres Negras e Vozes
Insurgentes de Mulheres Negras: do século
XVIII à primeira década do século XXI. Está
escrevendo a biografia de Sueli Carneiro.

polu
Meu nome é Apolinária, mas sempre me
chamaram Polu. Sou baiana. Nasci em Tabocas
do Brejo Velho, mas fui criada em Sítio do
Mato, onde o rio Correntes se encontra com
o São Francisco. Perto da Lapa do Bom Jesus,
lugar de romeiro. Os antigos diziam que eu
nasci em 1919, mas no registro está marcado
1925. Fui criada sem pai, sem mãe e sem irmão.
Cheguei a São Paulo em 1946. Vim pra
um tratamento médico na Santa Casa de
Misericórdia. O doutor achou graça eu querer
limpar o quarto e lavar bem o banheiro antes
de ser internada. Mas eu não era besta de
ficar naquela sujeira! Das cinco vezes que
fui operada, deixei tudo limpo antes da
internação. Arrastava cama, jogava cândida,
chegava ficava branquinho.
É que eu gostava de um moço quando
era nova, mas casei com o pai dele. Tive

um filho que morreu bebezinho, ê em. Aí
fiquei doente e vim me tratar em São Paulo.
Quando tive notícia de que o velho morreu,
não voltei mais. Aqui fiquei. E conheci o
Sabino, 10 anos mais novo. Casei com ele,
tive dois filhos. Uma me deu muita alegria
e o outro tirei até sangue de tanto bater,
mas não adiantou. Bebeu Tanto bebeu que
perdeu o emprego no Bradesco.
Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida
que tenho hoje. Minha casa e a pensão que
sai direto do salário do Sabino, todo mês.
O juiz que mandou, quando ele quis tirar
as crianças de mim. Faz-seSe fez de besta!
Quis ir na justiça pra tirar meus filhos e teve
foi que pagar pensão. E o juiz ainda deu um
sermão no catrumano. Cuido das minhas
plantas, das minhas codornas e vivo em paz
até o dia que Deus chamar.
— Pronto, menina. É assim?
— Isso, vó! Mas pode ir mais devagar,
demorando mais em cada pedaço da sua
história.

— Mas assim vai demorar a vida toda!
Tu não tem mais o que fazer?
— Tenho. Mas nenhuma é mais importante
que escrever sua história. Pode contar.
— Já te disse, como era na minha terra mais
de mil vezes. Mas se tu quer, eu repito.
Eu sabia que era hora de acordar quando
o raio do dia entrava pela janela. A primeira
coisa era acender o fogão. Se o pau fosse
novo ou tivesse um pouco molhado o fogo
demorava a pegar. Preparava o beiju, o
cuscuz de milho, o fofão e fazia o café sem
gastar nem muito pó, nem muito açúcar. A
madrinha sempre repetia que precisava levar
muita mandioca pra feira, pra voltar com um
punhadinho de café, açúcar, sal e querosene.
Tinha que economizar.
Eu botava a água pra ferver no bule de ágata
que ela ganhou de presente de casamento da
mãecomo presente de casamento. Gostava de
ouvir o borbulhar antes de mexer em círculo
o filete que caía, cheirando o café. Botava a
xicrinha de São Benedito, rogando que nunca

faltasse comida. Só depois de tudo pronto ia
fazer minhas necessidades e lavar o rosto no
rio. Caminhava devagar, não tinha pressa pra
ir nem voltar. Era o tempo daquele povo todo
levantar e sair pra roça ou tocar gado.
Eu voltava pra casa já vazia de adulto. Cuidava
de uma ou outra criança que ainda precisava
de colo. E começava a limpar o chão, pregar
uma roupa furada, recolher os panos pra lavar.
Se tinha criança, levava comigo pro rio.
Se não, era mais livre pra conversar e cantar.
Eu esfregava bem as roupas e botava pra
quarar. Só o sol faz largar toda a sujeira.
O povo dizia que minha mãe também
deixava a roupa assim, alvinha. Isso não
posso dizer, porque mal lembro dela. Tinha
por nome Honorata. Ou Honorata era o
nome que meu pai deu pra ela quando foi
caçada no mato. Era índia. Tinha um cabelão
liso, comprido, diferente desse meu pixaim.
Não tenho muita lembrança dela. Dizem que
morreu na minha idade dequando eu tinha
5 anos. Meu pai me deu pra madrinha criar

quando caiu no mundo. Antes assim.
Na madrinha eu tinha comida, ensinamento
dos mais velhos e um canto pra dormir atrás
da porta, na esteira de palha.
De tarde, com a roupa estendida, eu
começava a fazer comida. Essa hora um
homem já tinha deixado o surubim, a corvina
ou o matrinxã na cozinha. Eu limpava e
temperava bem temperado. Limão, sal, coentro,
pimenta de cheiro. Tô pra ver quem tempera
um peixe como eu! Mandi, piau, pacamã, tudo
quanto é peixe eu tempero e preparo muito
bem. Botava no fogo ou direto na brasa.
Pegava no quintal o que já estava bom
de comer. Era uma fartura de abóbora,
couve, chicória, maxixe, quiabo. Cozinhava
aquele arroz cheiroso e amarelo de colorau.
Limonada, suco de umbu ou de seriguela.
Comia primeiro, antes daquele povo todo.
Ia pra debaixo duma árvore pegar fruta e
descansar um pouco. Mas precisava voltar pra
cozinha antes da oração.

Bendita e louvada seja
Seja as três palavras de Deus
Esse bocado que nós comemos
Foi dado pelas mãos de Deus
Nos dai todo dia e toda hora
O pão de cada dia
A nós e a quem em nossa porta chegar
Perdão aos nossos pecados
E proteção ao nosso lar
Quando a casa esvaziava de novo, eu
pegava a louça e ia lavar no rio. Aproveitava
pra tomar outro banhinho, que ninguém
aguenta aquele calor. Nunca soube nadar,
então não dava muita liberdade pra água.
Ia até o umbigo e abaixava rápido pra
molhar o corpo até a cabeça. Nem de sabão
precisava. Se estava ainda cansada, levava
comigo uns raminhos de alecrim que davam
ânimo na certa. Era esfregar assim na mão,
jogar no corpo, tirar com a água e pronto.
Estava bem dispostabem-disposta outra
vez. Podia voltar, limpar o restante da casa,

passar a roupa com o ferro a carvão. E estava
livre pros meus bordados. Se colhiam muita
mandioca, precisavam de mim na casa de
farinha. Se não, era eu, o bastidor, a agulha
e as linhas, na beira do rio. Até o sol se por.
Escola nunca frequentei. Analfabeta de pai e
mãe. Mas xucra chucra eu nunca fui.
Não era toda casa que tinha alguém pra
limpar e cozinhar. Era minha madrinha e
mais duas ou três. Em troca da comida, de
algumas roupas e do lugar pra dormir eu
cuidava da casa. Melhor que não ter onde
morar. E mais fresco que ir pra roça com o
sol a pino. Nunca tive do que reclamar. Só
agradecia a Deus, a Nossa Senhora. E girava
pros erês quando batiam tambor.
Os mais antigos contavam que aquele
mato era terra de preto fugido. Foram os
padres que vieram com essa história de
Sítio do Mato. Lá, preto podia construir a
própria casa e trabalhar como queria. Podia
bater tambor. Não era maltratado, como
nas fazendas de coronel. Ouvi até dizer que

tinha uma lei que proibia preto de trabalhar
de graça em fazenda de branco. Mas isso
era história que o povo contava quando eu
era menina.
Menina, nem vem querer procurar de
novo essa coisa de escravidão. Se minha mãe
era escrava ou meu pai. Se os mais velhos,
onde eu morava, tinham sido escravos.
Nunca ouvi falar disso! OxeÔxe! Na minha
terra cada um trabalhava da na sua roça e
com os seus bichos. E levava pra vender na
feira ou trocar por outras coisas se quisesse.
Tinha gente mesmo que nunca pegava o
barco pra ir pra feira. Três dias de viagem,
achavam muito! Esperavam o remeiro passar
pra fazer as trocas. Ou viviam com o que
Deus dava ali e só. Eu trabalhava pra minha
madrinha porque era criança e precisava
de lugar pra dormir. Mas sabia que quando
me sustentasse nas próprias pernas podia
ir embora. Essa história de escravo lá não
tinha. Até falavam de cativeiro. Que as
marcas nas costas do seu Beija eram dos

tempos de cativo. Mas nunca gostei de
história triste.
Os antigos contavam que uns anos antes
do meu nascimento foi que teve essa lei de
que preto não trabalhava mais de graça em
fazenda. E que muito preto não tinha mais
onde morar, porque trabalho pago era difícil.
Foi quando construíram mais casas na minha
terra. No tempo quando chegou seu Beija e
mais uns outros. Falam que todo dia chegava
gente, porque o mato era famoso por ter
muito preto solto. Assim eu ouvi dizer. Mas
não posso assegurar, porque não vi.
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