Chamamento para a
Caminhada dos Umbuzeiros
IV Expedição – 2018
A comissão organizadora da Caminhada dos Umbuzeiros lança a chamada para a IV
expedição da “CAMINHADA DOS UMBUZEIROS” – de Uauá a Canudos Velho - Bahia.
As porteiras estarão abertas para inscrição no período de 12 de dezembro
seguindo até às 23:59h do dia 25 de dezembro de 2017.

1. DOS OBJETIVOS
Selecionar 40 (quarenta) participantes para a IV Caminhada dos Umbuzeiros que
percorrerá uma rota atravessada pelos caminhos históricos de Uauá a Canudos,
caminhos que foram um dia percorridos pelos conselheiristas. Proporcionar a
vivência e o debate de conteúdos históricos, culturais e ambientais da região a
partir da imersão na caatinga no sertão baiano. Busca também ressaltar a
relevância da cultura do umbu, da convivência com o semiárido e da preservação
da fauna e flora nativa para a comunidade sertaneja; reverenciar guerreiros e
guerreiras de Canudos que em Uauá barraram a primeira expedição dos militares
no período de guerra; realçar as manifestações culturais populares genuinamente
sertanejas de Uauá e Canudos; promover intercâmbio cultural com a comunidade
que habita o trajeto da Caminhada dos Umbuzeiros; e inserir os habitantes do
caminho na construção e realização de uma atividade que reconhece e valoriza a
sua identidade e manifestações.

2. DA CONTEXTUALIZAÇÃO
Transcorridos mais do que uma centena de anos daquele que certamente foi o
mais dramático conflito fratricida da história brasileira, Canudos é ícone
indiscutivelmente relacionado, também, à religiosidade e à cultura sertanejas.
Sobretudo porque historicamente disseminado em considerável espaço geográfico,
razão das fervorosas devoções do sertanejo, e porque inspirador das muitas e
belíssimas produções e expressividades culturais presentes em boa parte das
municipalidades do semiárido baiano; ícone, inclusive, que cada vez mais tem
alçado livres voos para além das extensas fronteiras do estado baiano, assim, é
inegavelmente marcante a presença do tema “Canudos” – ainda que desqualificado
por deturpações e enganos interpretativos – nos campos de investigações da
História, da Sociologia, da Antropologia, da Arqueologia, da Geografia, Geologia e,
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do mesmo modo, é perceptível o seu protagonismo nas produções das chamadas
linguagens culturais, a exemplo do teatro, do cinema, do vídeo, da música, das artes
plásticas, da poesia, do romance, do cordel, etc.
Uauá, à época do sangrento episódio canudense, como triste legado, que tirou a
vida de aproximadamente vinte mil brasileiros - constituía-se num bucólico
vilarejo, tal qual o Belo Monte conselheirista. Entretanto, em novembro de 1896,
em meio à seca inclemente, o pequeno lugar se transformou no primeiro palco do
grande conflito, daí ser o sítio referenciado como "Primeiro Fogo da Guerra de
Canudos”.
No desdobrar dos anos, de vila a município, Uauá conquistou, e com justiça, o
merecido reconhecimento. Lugar especial, ao mesmo tempo catalisador e
propulsor, no sertão baiano, das mais genuínas expressividades artístico-culturais
populares, razão, entre tantos motivos, da sua histórica e resistente plêiade de
compositores, cantadores, poetas populares, repentistas, aboiadores, cordelistas,
sanfoneiros, zabumbeiros, tocadores de pífanos, etc.; se fazendo assim enquanto
lugar de permanência/resistência de suas tradições culturais referenciadas
principalmente durante os festejos juninos, os festivais do umbu, as exposições de
caprinos e ovinos, as saudosas serenatas e as lidas e façanhas cotidianas de seus
aguerridos vaqueiros.
Por tudo isso e para além de sua rica história e de seu precioso legado
fundamentado nas expressões da cultura popular sertaneja, sempre houve em
Uauá uma juventude culturalmente “antenada”, que poética e responsavelmente
agita as praças, ruelas, becos, veredas e caminhos, ensejando palcos e cenários atos e ritos, deflagrados e deflagradores de sua potente e múltipla conscientização
acerca da pertinência e da visibilidade desses valores histórico-culturais. E que
sobremaneira intensifica a força de chão da Caminhada dos Umbuzeiros que, tendo
já atravessado por três anos as singulares e instigantes trilhas catingueiras,
congregando caminhantes e simpatizantes de várias localidades da Bahia e de
outros estados, se efetive e se torne, com êxito, um referencial no calendário
cultural dessa alcunhada “Terra dos Pirilampos”.
Destaca-se, também, a relevância de tal iniciativa na medida em que, ao ressaltar e
vivenciar a História, ao valorizar e produzir cultura, ao mesmo tempo integrando o
sujeito ao seu habitat, consideram-se responsavelmente, na produção e feitio da
caminhada, a presença e a efetiva participação das comunidades residentes desses
percursos, buscando enriquecer as devidas relações de pertencimento do sertanejo
ao seu histórico e querido rincão. Salve o sertão!
Pensar a Caminhada dos Umbuzeiros é pensar também a relação do ser humano
com a natureza, sem dissociações, pois tudo aquilo que se sabe do mundo
(natureza), sabe-se a partir de uma visão subjetiva, de uma experiência do próprio
corpo com esses espaços que percorremos, cria-se um repertório de mundo.
Assim, a proposta é que, durante o percurso, os sujeitos se apercebam parte
integrante do caminho e da história, a qual a caminhada vem apresentar, a partir
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de uma perspectiva metodológica de troca de vivências e saberes entre os
caminhantes, bem como entre os moradores nativos do caminho, que também
fazem parte da Caminhada, tanto por ceder seus caminhos aos passantes, como
pela acolhida na hora do banho e das refeições e, também, pelas histórias contadas:
saberes que os caminhantes levam no corpo e no espírito. Partindo dessa premissa,
pensou-se uma metodologia da vivência em que, ao longo do chão percorrido, não
somente nas paradas, mas durante a imersão do corpo do sujeito no caminho, se
desenvolvam algumas performances a partir de intervenções desempenhadas
pelos próprios caminhantes.
3. DO TEMA
A IV expedição trará como tema: O vaza-Barris sedento no caminho das árvores
que dão de beber.
4. DO PERÍODO
Percorreremos 55 km a pé no período de 2 a 4 de Março de 2018, no alto da
safra do umbu e teremos a lua cheia como candeeiro, iluminando nosso caminhar.
5. DA ABRANGÊNCIA
A IV Expedição da Caminhada dos Umbuzeiros se estende desde Uauá-Ba
atravessando os povoados e fazendas: São Bento, Faz. Maria Preta, Faz. Barra do
Cágados, Faz. Cocobocó, Faz. Algodões, Faz. Barra da fortuna até o município de
Canudos-Ba, onde se percorrem as fazendas: Coiqui, Caipã e o Povoado de Canudos
Velho.
6. DA PARTICIPAÇÃO
Para integrar o bando da IV Expedição da Caminhada dos Umbuzeiros, xs
interessadxs deverão participar de um processo seletivo que se dará por meio da
análise da Carta de Inspiração. Xs aspirantes deverão encaminhar, junto ao
formulário de inscrição, um breve relato com as suas inquietações e urgências para
participar desta vivência.
X participante deve também além de assumir total responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceitar e acatar as seguintes condições para participação deste
processo:
a) Ser maior de 18 anos ou estar acompanhado de responsável legal
caminhante.
b) Preencher corretamente o formulário online de inscrição e carta de
inspiração para participar da IV expedição da Caminhada dos Umbuzeiros,
até às 23:59h do dia 25 de dezembro de 2017, disponível no link
https://goo.gl/iDf4Z7.
c) Concordar com todos os itens constantes neste Chamamento isentando a
Organização do evento, seus parceiros, contratantes, fornecedores e
patrocinadores, de qualquer cobrança posterior referente a qualquer
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despesa ou entendimento indenizatório que o participante entenda ter a
seu favor, incluindo direitos de imagem provenientes de produções
efetuadas pela Organização do projeto ou por terceiros.
d) A Carta de Inspiração compreendida na ficha de inscrição é um item
extremamente importante para este chamado, pois será através dela que xs
interessadxs em participar da vivência serão escolhidos ou selecionados.
Deste modo ela deve conter informações relevantes sobre aquilo que move
o candidato a querer participar desta jornada, motivação do candidato para
a participação no projeto, assim como a descrição dos propósitos e/ou
projetos/ações que poderiam ser desenvolvidos e/ou aprimorados com a
experiência proporcionada pelo Caminho.
7. DO RESULTADO DA SELEÇÃO
7.1 Serão selecionados 40 (quarenta) participantes para realização da caminhada.
7.2 A lista com os nomes dos 40 (quarenta) selecionados será publicada nos
endereços
a) www.facebook.com/caminhadadosumbuzeiros
b) e-mails dos selecionados
7.3 O resultado estará disponível até o dia 22 de janeiro de 2018.
7.4 Para mais informações, os selecionados devem entrar em contato pelo email
caminhadadosumbuzeiros@hotmail.com,
ou
pelos
telefones:
(74)999740311/(74)999684777
7.5 Caso selecionado, x participante deverá apresentar:
a) a) Termo de Responsabilidade (Anexo I), devidamente assinado, bem como
uma cópia de documento de identificação (RG, CNH ou outro documento
pessoal com foto) a ser enviado para local informado pela comissão
organizadora; no prazo de 15 (quinze) dias após a divulgação do resultado.
b) Pagamento da taxa de Inscrição no valor de R$100,00, a ser depositado
em conta bancária informada pela organização, NO PRAZO DE 15 (quinze)
DIAS após divulgado o resultado dos selecionados. O comprovante do
depósito
deverá
ser
enviado
para
o
e-mail,
caminhadadosumbuzeiros@hotmail.com no mesmo prazo do depósito.
Estudantes terão descontos de 20% na taxa de inscrição, desde que realizem as
devidas comprovações de vinculação com instituição de ensino.
c) X caminhante selecionadx que não cumprir estes itens, infelizmente, não
poderá participar da jornada.
O não cumprimento dos prazos descritos implicará a substituição do
selecionado pelo próximo candidato da lista de espera.
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8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Caberá à ORGANIZAÇÃO do evento:
a) Disponibilizar equipe motorizada com pessoal capacitado para atendimento
de primeiros socorros, assim como o deslocamento do caminhante para uma
unidade de saúde do município mais próximo caso seja necessário.
b) Transportar os pertences dos caminhantes, desde que estejam devidamente
identificados.
c) Organizar pousos, áreas de camping e banhos, mediante as condições
disponíveis pelo contexto do território, o caminhante deve estar ciente dessas
dificuldades estruturais e se preparar (a comunicação do Projeto proverá todas
as informações necessárias).
d) Disponibilizar o transporte de Canudos Velho (ponto de chegada) de volta à
Uauá (ponto inicial) no final do percurso do projeto.
e) Prover toda a estrutura de alimentação: Café da manhã, almoço, jantar, e
água para consumo.
f) Prover toda e qualquer informação que venha a ser necessária para
maximizar as chances de que a experiência seja proveitosa para todos.
AO CAMINHANTE CABERÁ:
a) Custear as despesas referentes ao transporte até Uauá-Ba (ponto de partida da
Caminhada), bem como o regresso à sua cidade de origem.
b) Expressar sua livre participação na 4ª Expedição da Caminhada dos Umbuzeiros
mediante o preenchimento e envio do Termo de Responsabilidade (anexo),
isentando a comissão organizadora de qualquer responsabilidade; o envio deste
formulário é requisito obrigatório para a homologação da inscrição.
c) O preenchimento do Termo de Responsabilidade e envio de documento pessoal
com foto para o endereço de e-mail:caminhadadosumbuzeiros@hotmail.com - nos
formatos JPEG, PNG ou PDF – de modo legível.
e) Tendo em vista que haverá distribuição de água durante o percurso, é
responsabilidade do caminhante dispor de cantil, Squeeze, Streamer, garrafas ou
qualquer outro equipamento para transporte e armazenamento de água.
f) Zelar pelo cumprimento dos horários estipulados pela comissão organizadora
para execução do trajeto.
g) Destinar adequadamente o lixo produzido durante a travessia; levar todo o seu
lixo de volta, inclusive papéis de bala, garrafas plásticas e pontas de cigarro até
os locais indicados pela organização.
h) Para quem sinalizou hospedagem solidária na ficha de inscrição: informar
antecipadamente a previsão de chegada.
i) Efetuar o pagamento na data estipulada.
J) Informar o tamanho da camisa através do preenchimento do formulário online, o
não cumprimento implicará na impossibilidade de escolha personalizada do
tamanho.
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l) Uma vez que o percurso prevê 2 noites de acampamento é
IMPRENSCINDÍVEL que o caminhante se responsabilize pelo:
1) Abrigo: barraca, saco de dormir, lona, lençol, cobertor, colchão inflável ou
colchonete, bomba para inflar.
2) Fogo: isqueiro, fósforo, pederneira, fogareiro.
3) Materiais de higiene: papel higiênico, creme dental, escova de dente, fio
dental, sabonete, toalha, etc.
4) Kit água: cantil, Squeeze, Streamer, ou qualquer outro instrumento para
armazenamento e transporte de água.
5) Itens para alimentação: talheres, prato, e copo.
6) Repelente e Protetor solar.
7) Caso o selecionado faça uso de alguma medicação, não deve deixar de levála consigo.

RECOMENDAÇÕES
Vestimentas: não deixe de trazer roupas leves, chapéu de abas grandes, casaco,
roupas de banho, roupas extras, tênis ou botas confortáveis (evite o uso de
calçados novos, pois podem produzir calos e ferimentos). Recomenda-se o uso de
esparadrapo nos locais de maior incidência de bolhas nos pés a fim de evitá-las;
traga uma sandália extra, no acampamento x caminhante poderá usar calçados
mais leves para descansar e se preparar para os dias seguintes.
Alimentação: É recomendável que cada caminhante responsabilize-se pelos
lanches para os intervalos entre as refeições; para o caminhante será sempre
necessário algo que traga energia para o prosseguimento da jornada e que também
não ocupe tanto espaço na bagagem. Seguem algumas orientações: Frutas
desidratadas (importantes fontes de energia e fibras, além de ocuparem pouco
espaço), exemplo: Uva passa, ameixa, damasco, banana. Outras boas fontes de
energia também são as amêndoas (Castanha de caju, castanha do Pará ou nozes),
em pequenas quantidades. Frutas podem ser menores e que não machuquem tanto
(maçã, pera, laranja ou tangerina são boas opções).
Hidratação: Água é indispensável para a caminhante! É importante cada pessoa
levar a quantidade que seja suficiente para suprir a necessidade até as paradas
estratégicas.
Importante: É necessário o respeito aos limites! Escutar e entender o próprio
corpo é um exercício fundamental nesta travessia. A caminhada proporciona um
desbravamento de potencialidades e fragilidades, é importante ter cautela e avaliar
cuidadosamente este desafio. Durante a caminhada planeje seu ritmo, suas paradas
e não hesite em solicitar apoio ao menor sinal de dores, náuseas, arrepios ou
fadiga. Queremos que essa experiência seja agradável para você.
Cuidados com o meio ambiente: No sertão os rios são intermitentes, e ainda que
se encontrem vazios são as principais vias de captação de águas pluviais das
nossas terras; portanto, sob hipótese alguma, faça fezes ou urine próximo dos
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pontos de coleta de água (você aprenderá facilmente a identificá-las). Enterre as
fezes junto com o papel higiênico. Uma boa sugestão é utilizar uma pequena pá de
jardineiro. Jamais enterre ou abandone lenços umedecidos, que contêm material
sintético cuja decomposição é longa.

9. ROTEIRO
Dia 1 de Março
• Noite - Acolhida e acomodação de Caminhantes em Camping e hospedagem
Solidária.
Primeiro dia - 2 de Março
•Acolhida aos caminhantes (Uauá) – às 8:00h - Espaço Cultural Toque de Zabumba
– Acolhida – Café da Manhã - entrega do Kit Caminhante, Orientações e
Contextualização da Proposta.
•Visita à COOPERCUC – (Uauá) – às 10:30h COOPERCU.

Visita guiada pela fábrica da

• Almoço (Uauá) – 12:00h – Espaço Cultural Toque de Zabumba.
• Início da Caminhada (Uauá) 16:00h - Terreno da antiga casa de Roque
Ferreira - Intervenções culturais e início da Caminhada.
•Caminhada de 10km até a fazenda Maria Petra.
•Parada – Chegada às 19:30h – Fazenda Maria Preta/Uauá – Casa de Sr. Roque e
Dona Maria Trindade - parada pouso (acampamento) e intercâmbio cultural.
Segundo dia - 3 de Março
•Alvorada – 04:00h - Mística de Alvorada, levantar acampamento, Café da Manhã
e
retomada do caminho.
•Caminhada de 9 km.
•Parada – Chegada às 09:0h – saída às 09:30h: Rio do Pires (Fazenda Barra do
Cágado/Uauá) - parada para lanche, descanso e intervenções artísticas.
•Caminhada de 7 km até o “Biongo da Levina”.
•Parada – Chegada às 12:00h – “Biongo da Levina” - parada para o almoço e
descanso.
•Caminhada de 6.5km até o Rio Vaza Barris.
•Acampamento – Chegada às 16:00h: Leito do Rio Vaza-Barris (Fazenda
Algodões/Uauá) local de pouso, banho, alimentação, troca de vivências e
intervenções culturais.

IV Expedição
CAMINHADA DOS UMBUZEIROS
Uauá a Canudos Velho
Terceiro dia - 4 de Março
•Alvorada – 04:00h – Fazenda Barra da Fortuna/Uauá – Mística de Alvorada,
levantar acampamento, entrega de lanches e retomada do caminho.
•Caminhada de 3.5km.
•Primeira parada- Chegada às 07:00h – Saída às 08:00h – Fazenda Barra da
Fortuna/Uauá – Casa de D. Luzia e Sr. Idelfonso - parada para café da manhã.
•Caminhada de 7km até Riacho Mandaipó (divisa entre Uauá e Canudos).
•Parada – Chegada às 10:00h – saída às 10:30h – Riacho Mandaipó
(Caipã/Coiqui/Canudos) – Intercâmbio cultural com foco na segunda expedição da
Guerra de Canudos, lanche e descanso.
•Caminhada de 4.7km (Acumulado: 47.1km) Até a Br-116.
•Caminhada de 3.5km (Acumulado: 53.6km) Até Casa de Dona Bia.
•Parada para Almoço – 12:00h – Canudos Velho – Almoço na casa de Dona Bia,
integração com a comunidade local, descanso e retomada da caminhada.
•Caminhada de 1.4km (Acumulado 55km) Até as Ruínas.
•Chegada - 14:00h: Canudos Velho – Ruínas da Canudos pós Conselheiro,
intercâmbio cultural, entrega da Comenda do Alecrim Cheiroso e Encontro
Festivos com apresentações culturais no Povoado de Canudos Velho.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E DE CESSÃO DOS DIREITOS DE IMAGEM

Eu____________________________________________________________________, portadora/portador
do documento de identidade nº____________________________, declaro que solicitei
individualmente à organização inscrição para participar da “IV Expedição
Caminhada dos Umbuzeiros”, dos dias 2, 3 e 4 de Março de 2018.
Declaro, para os devidos fins, que estou me inscrevendo como participante da “IV
Expedição da Caminhada dos Umbuzeiros”, trajeto de 55 km, por livre e
espontânea vontade e assumo livremente todos os riscos, conhecidos ou não, e
responsabilizo-me totalmente pela minha participação.
Declaro que estou apto, em plenas condições físicas e de saúde, não possuindo
qualquer orientação médica que impeça minha participação em eventos
desportivos, notadamente na “Caminhada dos Umbuzeiros” e concordo em
observar e acatar qualquer decisão oficial dos organizadores do evento relativa à
possibilidade de não terminá-lo, mediante a minha segurança e o meu bem-estar.
Declaro, para os devidos fins, que estou participando desta caminhada por minha
livre e espontânea vontade e estou ciente que este trajeto - Uauá a Canudos Velho
- trata-se de uma atividade esportiva, a qual poderá oferecer risco para minha
segurança e saúde, e tenho sido informado das características adversas do
percurso: trilhas pedregosas, terreno acidentado, fauna e flora hostis.
Comprometo-me a respeitar os demais caminhantes, organizadores, moradores e
apoiadores; a zelar pela infraestrutura cedida ou não pela organização; e a
preservar o meio ambiente local.
Assumo ainda todos os riscos da caminhada, isentando seus organizadores e
apoiadores de qualquer espécie de dano que, porventura, possa ocorrer, tais como:
quedas, mordida/picadas de animais, efeitos do clima e suas consequências, e
condições da trilha, além de outras consequências oriundas do meu
condicionamento físico e minha falta de atenção na participação do evento.
Declaro, ainda, que, por meio deste instrumento, isento a organização desta
caminhada, bem como seus apoiadores, de toda e qualquer responsabilidade sobre
minha decisão de participação, ao mesmo tempo em que autorizo a divulgação de
fotos ou filmagens que contenham minhas imagens oriundas deste evento, para
fins de divulgação, em qualquer meio de comunicação, sem geração de nenhum
tipo de ônus para a organização.
Declaro, ainda, que estou ciente de que, caso seja selecionadx, devo enviar este
termo devidamente assinado para a comissão organizadora, junto à cópia de
documento pessoal com foto, conforme o previsto no "Chamamento para a IV
Expedição da Caminhada dos Umbuzeiros".
__________________________, _____ de_____________________ de 2018
____________________________________________________
Assinatura dx Caminhante
CPF

