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RESUMO 

Partindo do pressuposto de que a educação é um fenômeno amplo, um campo 
epistemológico polissêmico de diferentes contextos histórico-culturais, ciclos de vida e 
tempo, esta tese centra-se em compreender a dinâmica complexa e multirreferencial da 
produção do conhecimento em uma comunidade rural do semiárido baiano. Assim, a 
tese “Ecologias das Identificações e suas Sabenças na Comunidade de Fecho de Pasto 
Mucambo, Antônio Gonçalves, BA, apresenta a comunidade do Mucambo como uma 
unidade socioafetiva de saber. Para tanto, focalizamos as práticas constituídas no 
âmbito dos ecossistemas educativos tais como a casa, a igreja e a roça, ou seja, lugares 
de sabenças e de produção dinâmica do aprender e do ensinar onde o encontro e a troca 
socioafetiva potencializam vínculos de pertencimentos e identificações e, 
consequentemente, geram situações educativas fundamentais para a atuação política do 
sujeito “mucambeiro”. A observação etnográfica foi feita após a luta pela serra que 
ocorreu entre 1982 e 2001, período este que a comunidade passou a atuar na esfera 
política lutando pelo reconhecimento legal da posse da terra como categoria jurídica de 
Fundo e Fecho de Pasto. A pesquisa de campo foi realizada ao longo de dois anos,
durante cinquenta e sete dias, não consecutivos, distribuídos entre os meses de: março e 
dezembro de 2010; janeiro, abril e setembro de 2011; e abril de 2012. A escassez de 
fontes escritas contendo informações sobre a origem, a formação da estrutura fundiária 
e o conflito de terra iniciado na década de 1980 se transformou em um grande desafio 
teórico-metodológico. Essa dificuldade foi superada pelo investimento na metodologia 
da História Oral como meio e mediação do levantamento de informações a respeito da 
história e do cotidiano da comunidade que tem na memória e na sua gestão elementos 
constituintes da sua identidade e dos seus processos de ensino e aprendizagem. Trinta e 
sete pessoas foram entrevistadas, totalizando 20 horas de falas transcritas, sendo que 
algumas dessas entrevistas foram realizadas durante caminhadas pela área de terra 
comum e pelas roças familiares. A tese, portanto, propõe-se a pensar a comunidade do 
Mucambo a partir da noção denominada “ecologias das identificações e suas sabenças”.
Esta noção tem como principal fundamento a produção de conhecimento nos processos 
de identificação do aprender e do ensinar georreferenciados nos fios socioculturais dos 
sujeitos da comunidade, sabedores atores-autores. É possível afirmar, dessa forma, que 
as ecologias das identificações e suas sabenças foram determinantes para a atuação e a 
luta política empreendidas pela comunidade frente aos conflitos de terra. 

Palavras-chave: Ecologias das identificações, sabenças, Comunidade de Fundo e Fecho 
de Pasto, Educação. 



 

ABSTRACT 

Considering that education is a broad phenomenon, a polysemic epistemological field of 
different historical-cultural contexts, a cycle of life and time, this theses focuses on 
understanding the complex and multi-referential dynamics of knowledge production in 
a rural community, a semi-arid region in Bahia. “Ecologies of identification and its 
sabenças (knowledge) at Comunidade de Fecho de Pasto Mucambo (Fecho de Pasto 
Mucambo Comunity), Antônio Gonçalves, BA”, presents the Mucambo community as a 
socio-affective unit of knowledge. It focuses on practices that are built in the educational 
ecosystems such as home, church, roça (small farm), which are places of sabenças and 
of a dynamical production of learning and teaching. It is where the socio-affective 
exchanges reinforce the sense of belonging and identification ties, creating, thus, 
educational situations which are crucial for the “mucambiero” subject’s political 
action.The ethnographical observation was carried out after the fight for the serra
(mountain), which happened between 1982 and 2001, period in which the community 
took action to fight for the ownership of the land as a legal category known as de Fundo
(land at the back) and Fecho de Pasto (boundaries of the pasture). The field research 
lasted two years, spread over fifty seven days, which happened in March and December, 
2010; January, April and September, 2011; and April, 2012. The lack of written sources 
providing information of the origin, the formation of the land ownership structure and 
the land conflict that began in the decade of 1980 turned out to be a theoretical-
methodological challenge. This difficulty was overcome by using the Oral History 
methodology as a means to gather information of the community history and routine, 
which has in their memory and management elements of their identity and their 
teaching and learning processes. Thirty seven people were interviewed, making up 
twenty hours of transcription. Some of these interviews were done along walking tours 
around the common area and the family roças. The theses proposal is, thus, to think 
about the Mucambo community from the “ecologies of identification and its sabenças” 
perspective, which has, as a foundation, the production of knowledge in the processes of 
identification of learning and teaching, with a geo-reference in the socio-cultural webs 
of the subjects in the community, who are knowledgeable actor-authors. Finally, it is 
possible to state that the ecologies of identifications and its sabenças were key issues 
for the political engagement that the community took part when fighting in the land 
conflicts.  

Key-words: Ecologies of identification, sabenças (knowledge), Comunidade de Fundo 
e Fecho de Pasto (Fundo e Fecho de Pasto Community), Education. 



 

LISTA DE ABREVIATURAS SIGLAS 

AATR- Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais 

AEFFP - Articulação Estadual de Fechos e Fundos de Pasto 

APPRM- Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo- Bahia 

BIRD -Banco Interamericano para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

CAFFPB - Central das Associações de Fundos e Fechos de Pasto de S. do Bonfim 

CAR - Coordenadoria de Ação Regional 

CDA - Coordenadoria de Desenvolvimento Agrário 

CDRU - Concessão de Direito Real de Uso 

CETA - Movimento Estadual dos Trabalhadores Acampados e Assentados e 

Quilombolas da Bahia 

CNPCT - Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais 

CORA - Coordenação de Reforma Agrária e Associativismo 

CPT - Comissão Pastoral da Terra 

DNPM -Departamento Nacional de Pesquisa Mineral 

EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário 

EFASE - Escola Família Agrícola do Sertão 

FFP - Fundo e Fecho de Pasto  

IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INTERBA - Instituto de Terras da Bahia 

IRPAA- Instituto Regional da Pequena Produção Apropriada 

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

OIT -Organização Internacional do Trabalho 

PDRI -Programa de Desenvolvimento Rural Integrado 

PNPCT- Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais 

SEPLANTEC - Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia 

STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

UFBA -Universidade Federal da Bahia 

UNEB -Universidade do Estado da Bahia 



 

LISTAS DOS MAPAS 

MAPA 1 – Localização da pesquisa ................................................................................... 29

MAPA 2 – Localização do município de Antônio Gonçalves- BA .................................... 30

MAPA 3 – Comunidades Fundo e Fecho de Pasto identificadas........................................ 54

MAPA 4 – Suposta Origem dos Fundo e Fechos de Pasto, BA ......................................... 113

MAPA 5 – Áreas no Estado da Bahia da Casa da Ponte e da Casa da Torre ..................... 114

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 - Imagem da Serra da Jacobina ........................................................................ 31

FIGURA 3 - Índice de Gini. Bahia. 1920 a 2006 ............................................................... 36

FIGURA 4 - Evolução do Índice de Gini e da Estrutura Fundiária. Antônio Gonçalves - 

BA (1970 - 2006) ................................................................................................................. 36

FIGURA 5 – Desenho do Mucambo elaborado por seus moradores ................................. 188

FIGURA 6 – Receita do pó de 7 sementes  ........................................................................ 214

LISTA DE FOTOS 

FOTO 1 – Sequência de fotos “percurso iconográfico da história da comunidade” .......... 163

FOTOS 2 – Folha para o bolo ............................................................................................ 169

FOTOS 3 – Sequência de fotos Bolo de Dona Antônia ..................................................... 194

FOTOS 4 – Sequência de fotos serra e roça ....................................................................... 220

FOTOS 5 – Sequencia de fotos igreja e festas ................................................................... 246

LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1 - Diferenciação entre Fundo e Fecho de Pasto .............................................. 33

QUADRO 2 - Sabedores autores-atores “de dentro” da comunidade ................................ 75

QUADRO 3 - Sujeitos da pesquisa “de fora” da comunidade............................................ 76



 

QUADRO 4. Relação dos Projetos aprovados pós-reconhecimento como CTFFP ...........155

QUADRO 5: Receituário das rezas .................................................................................... 215

QUADRO 6: Receituário dos remédios com plantas medicinais ....................................... 216



 

SUMÁRIO 

RESUMO 
ABSTRACT 
LISTA DAS ABREVIATURAS E SIGLAS 
LISTA DOS MAPAS 
LISTA DAS FIGURAS 
LISTA DAS FOTOS 
LISTA DOS QUADROS 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 16

INTRODUÇÃO: a cor do (in) visível ..................................................................... 20

Fundo e Fecho de Pasto: uma identidade política de apossamentos comuns baianos ........... 27

Mucambo: cenário da pesquisa ............................................................................................. 29

FECHO I  
ITINERÂNCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 49

1. MUCAMBOLANDO, MUCAMBIANDO, MUCAMBANDO ...................... 51

1.1 História Oral e o lugar (in)visível: incertezas e possibilidades ........................... 60

1.2 O lugar da memória e a memória do lugar ......................................................... 65

1.3 Os sujeitos da pesquisa: sabedores atores-autores ............................................... 72

1.4 O sentido da Razão aberta e sensível na trama do trabalho de campo ................ 77

FECHO II 
MEMÓRIA E HISTÓRIA DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E 

TERRITORIALIZAÇÃO DO MUCAMBO 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 85

2. MUCAMBO: terra de índios ............................................................................. 88

2.1 As famílias na trama histórica da ocupação das terras do Mucambo .................. 92

3. A SERRA DA VÁRZEA COMPRIDA: um sistema de uso comum da terra .. 103 

3.1 Panorama histórico do uso de terra no semiárido do sertão baiano..................... 109 

4. A LUTA DA SERRA DA VÁRZEA COMPRIDA: contextos, percursos e

sujeitos ................................................................................................................. 123 

4.1 A precisão faz o sapo saltar: de posseiros imemoriais a membros de uma 

comunidade tradicional de Fundo e Fecho de Pasto............................................ 141 

4.2 O canto da sereia: pós-reconhecimento e direitos sociais ................................... 155 



 

FECHO III 

ECOLOGIAS DAS IDENTIFICAÇÕES E SUAS SABENÇAS  

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 169

5. CASA DE PAI, ESCOLA DE FILHO: a casa como ecossistema 

socioeducativo de transmissão e construção de sabenças ............................. 177

5.1 Outras circularidades, ambivalências e habilidades multissensoriais do 

ecossistema sócio-educativo casa .................................................................. 184

6. A ROÇA É DA SERRA E A SERRA E DE TODO O MUNDO, 

APRENDI ISSO DESDE MENINO: sabenças sobre o viver em comum ... 198

6.1 A serra e a roça: ecossistemas socioeducativo de natureza religiosa e

prática ............................................................................................................ 202

6.1.1. Natureza prática das sabenças da Serra ................................................... 204

6.1.2. A natureza religiosa das sabenças da Serra ............................................. 211

7. DEUS É A NOSSA FORÇA E TEIMOSIA: a igreja como ecossistema 

socioeducativo ............................................................................................... 222

7.1 O papel dos santos na aprendizagem do nós comunitário: festa e devoção .. 231

7.2 O reisado do Mucambo: uma sabença lúdica e religiosa............................... 233

7.3 De mamando a caducando, samba: o samba na tessitura do nós 

comunitário .................................................................................................... 239

7.4 A complementariedade entre religião e política como recurso de defesa, 

identificação e força e sabenças..................................................................... 243

8. A ASTÚCIA MUCAMBIERA: QUANDO AS SABENÇAS SE 

TRANSFORMAM EM TÁTICAS DE DEFESA DA TERRA ............... 248

8.1 A roça comunitária: uma tática movida pela sabença do estar com .............. 254

8.2 O cruzeiro, discursos e canções de protesto: artes e sabenças do saber-

fazer e do saber-dizer ..................................................................................... 258

8.3 O vento da meia noite: a métis de uma sabença ............................................ 262

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 263

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 268



 

ANEXOS 

ANEXO A - DOCUMENTOS REFERENTES À PESQUISA (IMPRESSO) 
Termo de consentimento 
Roteiros das entrevistas 

ANEXO B – DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 
RURAIS DA REGIÃO DE MUCAMBO ANTÔNIO GONÇALVES – BAHIA E DA 
COMUNIDADE DO MUCAMBO (DVD) 
Declaração e atestado da roça comunitária 
Ata de fundação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Mucambo 
Antônio Gonçalves – Bahia  
Lista dos sócios fundadores da Associação 
Estatuto da Associação e atas 
Georeferenciamento das comunidades de FFP – INCRA  
Registro geral da hipoteca do imóvel rural da família Farias 
Histórico da comunidade elaborado pela Associação do Mucambo 
Cordel para Rubens de Farias 
Dados da escola, 2010 
Músicas de protesto 
Histórico da Luta da Serra, memorando INTERBA para medição da área, atas do movimento 
Escritura pública de concessão de direitos de posse de terra Sr. Valdomiro Mazucato 

ANEXO C – DOCUMENTOS DAS ENTIDADES MEDIADORAS (DVD)
Carta da 32ª Missão da Terra “Cuidar da Vida no Planeta é nossa Missão! Vamos salvar a 
nossa serra: terra e água, vida para o sertão!”
Tabela comunidades Fundos e Feches de pasto da Bahia, Geografar,  2005 
Tabela das Associações de Fundo e Fecho de Pasto do Estado da Bahia 
Carta do III Seminário Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto, 2008 
Projeto o Fundo de Pasto que Queremos, 2004 
Capas das cartilhas 
Relatório do Seminário sobre Mineração da CPT, 2010 
Comunidades que fazem parte do território Piomente Norte Itapicuru 
Discursos Missão da Terra, 2011 

ANEXO D – LEIS E DOCUMENTOS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS (DVD) 

Projeto de Lei do Legislativo Municipal N.º 04/2005 que cria a Lei do Licuri Livre ou lei do 
licuri sua preservação, extrativismo e comercialização 
Projeto de lei que regulamenta a profissão de vaqueiro 
Diagrama de VNN Mucambo – EBDA 
Contrato concessão real de uso do Estado da Bahia 
Processo de titulação de áreas de Fundo e Fecho de Pasto – CDA
Calendário sazonal do Mucambo – EBDA 
Lista das comunidades reconhecidas pela INCRA com área de Reforma Agrária 

ANEXO E – DOCUMENTÁRIO: REISADO DO MUCAMBO (DVD) 



 

APRESENTAÇÃO2

Um dégradé de verde compunha a paisagem, noções das tonalidades do invisível 

pairavam em nossos olhares e discussões na viagem ao Mucambo. De manhazinha,

deixamos Antônio Gonçalves, o Oasis do sertão,3que um dia carregou metaforicamente 

em seu nome indígena a força da natureza – Itinga da Serra – “água branca da serra”.

Itinga, como ainda é tratada pelos seus, caminha no destino de ser água e serra, de ser o 

dinâmico e o estático, dimensões ambíguas que se complementam no fazer-ser da 

memória e da vida cotidiana dos seus habitantes.  

Da janela do carro vê-se a beleza das serras da Jacobina. Passam Campo 

Formoso, Poços, o “prado”4; a estrada asfaltada termina subitamente dando lugar a uma 

estrada de chão em retas a perder de vista. Os olhos enfastiam de ver matos ralos, mas 

verdejantes devido às chuvas dos últimos dias.  Aqui e acolá pés de mandacaru e com 

muita sorte vermelhos frutos de sabor amargo. Fazia calor quando chegamos ao 

povoado de Brejão da Grota. Nó na garganta e pé na estrada que vai para o Mucambo.  

Borboletas sazonais natalinas riscam em tons de amarelo claro o dégradé 

verdacho, cigarras repetem o som estridente da paisagem. Entre tombos e solavancos na

estrada avermelhada, mucambolando, mucambiando, mucambando, íamos nós, 

perdidos, nos achados e à procura de artista que pintasse aquela paisagem Cezaniana5.  

Tempo nublado, mas de sol forte, tenebroso para a sétima arte, pontos de luz 

mutáveis a todo instante, derrama o verde multi-tons entre vales e montanhas desse 

espaço fronteiriço entre o groteiro e o caatingueiro. Em meio às serranias perdidas, 

esquecidas, isoladas e de difícil acesso, vales habitados e semi cultivados por produtores 

anônimos do pão da praça. O chão vermelho ferido pelas chuvas, castigado pela cofia 

das árvores, assim como o seu lavrador também castigado pelo tempo e pelo abandono 

daqueles que os deveria assistir. Continua teimosamente a empurrar a máquina e fazê-la 

funcionar, acreditando em sonhos e desejos de existência-sobrevivência que. mesmo 

cofiados pelos detentores do poder, permanecem. 
                                                
2 Este texto é uma composição poética em que recolhi vários textos dos meus diários de campo. Alguns 
escritos também por Ailton Ribeiro meu assistente de pesquisa. 
3 Este é o slongan, usado pelo atual prefeito Roberto Carlos Dantas para indicar que o nascedouro de 
muitas nascentes de rios importantes para região (Aipim e Capivara) pertence ao município de Antônio 
Gonçalves- Ba.  
4 Local de corrida de cavalo em Poços, distrito de Campo Formoso. 
5Paul Cezanne, pintor impressionista, pintou por diversas vezes a mesma tela em busca de nova luz que 
expressasse o mover do tempo. A cada tela o tom das cores em relação a luz se modificava. 



 

Depois dos solavancos da ladeira do Tijuco, os vales férteis de beleza exuberante 

avistados em cor azul-acinzentado ficam verdes de mais de perto; a casa verde claro de 

Seu Toinho em Mucambo Velho é parada obrigatória para o atento viajante. Neidinha, 

sua esposa, peneira o feijão no terreiro guardado desde a sua bata6 em agosto. É preciso 

sacudir dos grãos a peneira e deixar por instantes pontos de marrom-avermelhado no ar. 

Seu Toinho nos diz que podemos seguir de carro porque a chuva que caiu anteontem aí 

na ladeira do Mucambo Velho foi chuva de verão, é passagêra e num atola. É 

dezembro, tempo de chuvas rápidas e refrescantes. 

Formigas correição7isonadas8 beliscam pernas e braços em impressionante 

combinação. Na estrada já se vê os Carrero9 de formigas atrás de comida pontilhando 

de preto o chão avermelhado; outras de asas voam por conta da chuva anunciadora; a 

meninada não vê a hora de gritar ao final destes dias chuvosos: cai, cai tanajura10/ na

panela da gordura/ se tu num cair/ eu te dou uma surra. O olhar sai do chão e mira a 

lendária “montanha azul” da minha infância. Em algum lugar, lá pro lado das 

Bananeiras da Lagoa da Santa Efigênia, aquela santa negra, meu umbigo foi enterrado... 

É, eu tinha que voltar lá... 

No percurso, jegues carregados de mantimentos sobem também a ladeira. 

Desvendam o caminho e parecem conhecer a árdua missão de levar ingredientes do 

casamento que acontecerá depois do Natal. Depois de arreiar a sela no lombo do 

animal, o noivo comenta: estes aqui sabem muito o caminho daqui e o da serra11

Próximo à Grota, depois da Cachoeira do Arroz, caminho obrigatório para a 

área do Fecho de Pasto, o céu está desanuviado; esticando bem a vista, dá pra ver as 

pastagens, morros, despenhadeiros e o rio do Mucambo “a serpentear um inquieto 

caracol”. Agora, à frente, homens aprontam a terra para o plantio da mandioca. O Solon 

já disse: o véu que cobriu o céu cheio de covinha há 15 dias foi um bom sinal de chuva 

[...] dá impressão de poder cavar as covinhas da mandioca já.
                                                
6Termo empregado para designar o processo de retirada dos grãos de feijão das vargens que consiste em 
bater repetidamente com paus em um monte de vargens secas. 
7Termo popular para designar uma espécie de formiga. 
8 Quer dizer ideia fixa. 
9 Fila de formigas no chão. 
10 Designação comum às fêmeas ou rainhas dos insetos formicídeos. No sertão, dizem que aparecem para 
anunciar que vai parar de chover. É comum as crianças brincarem de pegar as tanajuras gritando “cai, cai 
tanajura na panela da gordura se tu não cair eu te dou uma surra”, depois que pegam as formigas, enfiam 
um palito na parte traseira da tanajura e ficam brincando com o som das suas asas. Depois de recolher um 
número grande de tanajuras, é comum também comê-las fritas em óleo de soja com farinha de mandioca. 
11 Esta se referindo a Serra da Carnaíba, distrito de Pindobaçu, onde muitos vão vender mangas, farinha, 
beiju no sábado, dia da feira livre. A Serra da Carnaíba, na década de 1960, se transforma em um grande 
garimpo de esmeraldas. 



 

No mormaço, o esverdeado das bananeiras e mangueiras fica mais evidentes e, 

diante dos olhos, vemos o Mucambo.  

Os varais com roupas formam um mosaico colorido, galinhas ciscam no terreiro, 

jegues pisam macio a terra úmida e avermelhada, um azulão pousa no fio de arame 

farpado compondo a paisagem. No início do arruamento, encontramos os mucambeiros: 

primeiro as crianças brincando; depois, descendo a ladeira que vem do oiêro12, caminha 

a moça com bacia de roupa na cabeça. Emparelhamos o carro junto a ela: – Bom dia! 

Saudamo-nos. Onde fica a casa de D. Toinha?– pergunto. A casa da comadre Toinha 

?– Isto! – Ah, é logo ali. Naquele local, seu Bernardino, liderança dos tempos da luta 

pelo Fecho de Pasto, lembra que o pai lhe contava história da passagem de Lampião 

pelo Mucambo: sua mãe, de resguardo, correu do bando para dentro dos matos com a 

panela fervendo na cabeça; Lampião levou tudo menos uma espingarda, uma 

nazarigona dessas, naquela época da guerra de Canudos, gesticula e afirma.

Na pracinha sombreada por duas mangueiras carregadas de frutas deveiz13palco 

de animosos festejos fica, em redor, a sede da Associação comunitária, uma casa de 

ração e a escola; do lado de trás, a casa de farinha e a pequena igreja de aparência 

secular. Seguimos o arruamento – chamado jocosamente de rua do perigo – enfeitado 

por um pé de coité carregado com grandes e exóticos frutos verdes-brilhantes.  

Nas calçadas, conversam sobre o cotidiano: a roça cheia de formigas lá pro lado 

da Paciência; os preparativos do reisado que vai arrecadar o dinheiro para a construção 

da nova igreja de Santo Antônio; a madeira pesada que os homens trouxeram nos 

ombros lá da serra para o telhado da igreja; dos parentes que estão no São Paulo; 

daquela tromba d´água que levou a ponte e quase acaba com tudo; de como foi bom o 

samba do Joba este ano; dos meninos e meninas que estão ansiosos para o início das 

aulas na EFA – Escola Família Agrícola, em Caldeirão do Mulato; da música bonita que 

ouviu no rádio sábado passado; da festinha de encerramento da escola; de como foi 

fraca a feira na Serra esta semana; do Batalhão do Sérgio lá no Mota; de D. Antônia que 

está se tratando das costelas em Campo Formoso; e da mãe da Açucena que chegou 

com um homem, que não é pai dela, pra fazer uma tal de pesquisa.  

Corredor verde cheinho de bananeiras enfeita o caminho até a casa de D. Toinha, 

mas antes uma passagem obrigatória pela igreja de Santo Antônio porque onde já se viu 

chegar e não receber a benção de Deus? Depois da igreja, passamos pela piscicultura e,

                                                
12Nome dado a parte esquerda de quem chega ao Mucambo. 
13 Manga quase madura. 



 

no alto lá no Murici, se vê a casa da Joelma, sobrinha do Viló, filha de Antônia, mãe da 

Micheli e do Igor e comadre da Lurdinha, filha do seu Bernardino, nora de D. Antônia,

irmã da Zene, casada com o Sérgio, filho de D. Antônia, a mãe da Joelma.  

Tirante a verde é a casa de D. Toinha, mulher de sorriso doce, parteira, mãe de 

Joelson, jovem presidente da Associação e sobrinho de Viló. Iguarias sazonais 

autênticas da culinária como o doce de caju e bolo de puba assado na palha da bananeira 

adoçam a nossa chegada. Na sala, retratos de família decoram o ambiente juntamente 

com a “lapinha”, decoração sertaneja que nos lembra do tempo de natal. Um pouco mais 

para cima da casa de D. Toinha, no caminho que vai para a casa do Viló, fica a casa que 

Seu José Carlos herdou do avô. Narrador empolgado da marcha realizada por homens, 

mulheres e crianças do Mucambo até a área do Fecho para defendê-la dos mineradores-

grileiros Juca Marques e Valdomiro Mazucato, de Campo Formoso. 

Com a certeza de que a memória não é confiável onde tudo guarda, tudo se 

perde com o tempo, no entanto, a memória falada, documentada e difundida é história 

reprisada e convida14, seguimos caminho. Assim, na tarde alta com o sol tinindo a

pino15,caminhamos pelo Mucambo tentando ver, sentir, cheirar, ouvir para descrever as 

cores caleidoscópicas indescritíveis de suma singularidade que nos convidam a

compreender tons quase inexistentes16 nestes tempos modernos acinzentados. 

Em pouco tempo, míngua à tarde, o verde forte das bananeiras anegreja, o vento 

fresco sopra ecos do sol na permuta do dia pela noitinha e constatamos: é hora de pegar 

a pena e começar a escrever, descrever cores do invisível em mucambando, 

mucambiando, mucambolando... 

                                                
14 Adaptação da poesia de Ailton Ribeiro (diário de campo, 15 de dezembro, 2010) 
15 Sol muito forte. 
16 Trem das Cores, Caetano Veloso, Cores, Nomes, 1982. 
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1 INTRODUÇÃO:  A cor do (in) visível17

Os limites do olhar são,  
assim, exteriores ao olhar.18

Boa Ventura de Souza Santos 

A cor do (in)visível é expressão que abarca metaforicamente termos de 

significados contrastantes: cor e invisível. Do latim colere, cor é “característica de uma 

radiação eletromagnética visível [...]”; e invisível, do latim invisibile, é o “que não se 

vê, não se pode ver” 19. Deste modo, ao atribuir à palavra invisível uma característica – a 

cor – que não lhe é possível por conta da sua condição etimológica, estou, 

aparentemente, tornando a frase incompreensível e sem sentido; assim, é possível 

indagar: existe cor no invisível? Podemos ver cor no invisível? 

A resposta poderá partir da descrição anatômica sobre o fenômeno da visão20,

em que há uma biologia mais ou menos comum da visão e da cor. Dentro dessa 

perspectiva, o olho humano sensivelmente capta frequências de luz, formas e 

movimentos, no entanto, a visão humana pode ver apenas um fragmento do total da 

aparição, ou seja, vemos menos de um por cento (1%) de todo o espectro. O nosso 

sistema bi-ocular, posicionado no topo da cabeça e dos ombros, nos permite enxergar 

um panorama de 180 graus, ou seja, metade do mundo que nos cerca. Por conta desta 

característica, associamos o movimento dos olhos ao da cabeça e do corpo para que o 

olho cumpra sua função21 – ver. Assim, a visão é um processo de aprendizagem que 

envolve essencialmente tato e movimento.

O escritor português José Saramago nos provoca a tomar o fenômeno da visão 

como capacidade ou potencial que transcende a dimensão puramente biológica quando 

escreve: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Penso que estamos cegos, cegos que 

vêem, cegos que, vendo, não veêm”.  Platão toma a caverna como crítica à forma 

                                                
17 Inspirada em Mário Quintana, 2000. 
18 SANTOS, 2005, p. 192 
19http://www.dicionariodoaurelio.com/ (acesso em 18 de abril de 2010) 
20 A elaboração dessa reflexão a respeito do fenômeno da visão foi a partir das discussões da disciplina 
“Por uma antropologia da visão, da memória e dos sentidos”, ministrada pela Professora Dr.ª Joceny 
Pinheiro UFBA, 2011.2. 
21 O nervo óptico com suas 800 mil fibras transfere uma quantidade impressionante de informação para o 
cérebro, a uma taxa de assimilação muito maior do que a de qualquer órgão sensorial. Em cada olho, mais 
de 120 milhões de bastonentes captam informação sobre cerca de 500 níveis distintos de luminosidade, 
enquanto mais de sete milhões de bastonentes permitem-nos distinguir entre mais de um milhão de 
combinações de cores. Para cada nervo indo em direção ao olho, há cerca de dez nervos indo na direção 
contrária, isto é, indo na direção do mundo lá fora. (Aula 1 da disciplina “Por uma antropologia da visão, 
da memória e dos sentidos” da professora Joceny Pinheiro UFBA, 2011)
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através da qual muitas vezes olhamos e compreendemos o mundo a nossa volta, as 

imagens do mundo são apenas sombras refletidas na parede, ou seja, o nosso olhar fixo 

em determinada posição faz com que a luz da centralidade ofusque a da realidade 

factual. Desta maneira, só conseguimos ver sombras, reflexo indefinido daquilo que 

realmente acontece, tornando a caverna a única visão possível, pois fora dela a luz 

intensa da realidade, nos cegaria. 

Neste sentido, o processo da visão, para além do plano biológico, amplia a 

discussão em torno da expressão a cor do (in)visível, na medida em que a tomo como 

metáfora de inspiração fecunda e capaz de provocar o olhar crítico a respeito da 

condição de invisibilidade imposta ao Nordeste, especificamente à comunidade do 

Mucambo, localizada no município de Antônio Gonçalves, BA, e também no 

delineamento teórico-metodológico que tem como intuito compreender sentidos e 

sabenças peculiares a comunidade, a qual, na década de 1980, passou por um processo 

de luta em defesa da terra de uso comum, localizada na Serra da Várzea Comprida. 

Um olhar crítico se movimenta inicialmente pelo sentimento pessoal de pertença 

representado pela memória do seguinte fato: em 1988, quando contava com 16 anos, 

caminhava tranquilamente pela Praça Presidente Kennedy, da cidade onde nasci 

Antônio Gonçalves, na Bahia e eis que, de repente, me deparei com uma manifestação 

de trabalhadores rurais. Eles, enquanto caminhavam, levantavam cartazes, cantavam, 

balançavam bandeiras, foices e enxadas. A cena me causou estranhamento, pois não era 

comum ver o centro da cidade ocupado pelo povo da roça em dia diferente do da feira 

livre, o reservado ao trânsito daquelas pessoas na praça da sede municipal para a venda 

de produtos como carne, ovos, verduras, frutas, farinha, dentre outros. Afinal, o que eles 

estavam fazendo? Perguntei. Existem injustiças, grandes latifundiários e grileiros no 

nosso município? E essas pessoas da roça pensam que vão conseguir enfrentá-los, 

Como assim?22

                                                
22A expressão – como assim que aparece no poema de Chico Buarque de Holanda - “Como então? 
Desgarrados da terra? Como assim? Levantados do chão? Num balanço de rede sem rede ver o mundo de 
pernas pro ar” – foi utilizada por Roseli Salete Caldart para refletir sobre o sentido fortemente educativo 
da presença do Movimento dos Sem Terra (MST), diz a autora: “como então, estes seres desgarrados da 
terra, marginalizados de tudo e com a vida escorrendo-lhes entre os dedos de pés descalços, e de mãos já 
nem mais calejadas porque obrigadas a ficar sem trabalho; como assim, que estes seres, miseráveis, quase 
nem parecendo mais realmente humanos, de repente (ou nem tanto) resolvem, aos milhares, e 
organizadamente, levantar-se do chão e lutar pela terra de foram arrancados, o que quer dizer neste 
momento, lutar pelo retorno de sua própria condição humana, compreendendo que também têm direitos e 
que podem dizer não! A um projeto de país e de sociedade que lhes quer negar a possibilidade de 
existência; e que por não poder deixar de chamá-los, entre quanto ainda estão vivos e juntam sua 
identidade à de outros tantos desgarrados, do campo e da cidade, produzidos pela sua lógica implacável, e 
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Esse ato político expresso em símbolos, músicas e gestos derramados em plena 

praça principal da cidade foi um acontecimento atípico, à época, causou-me 

questionamentos caros a minha formação, uma vez que, como afirmou Arroyo (2000, p. 

13) ao se referir ao MST, “São gestos que educam mais que cartilhas [...]”.

É importante frisar que a condição da minha cegueira não é particular nem 

específica. Os homens e mulheres do campo não ocupam uma centralidade na vida

social, ao contrário, vivem em povoados distantes da sede municipal e estão sujeitos a

marginalidade e invisibilidade, com possibilidade de ascensão social diminuta. Ou seja, 

dentro da perspectiva capitalista, os trabalhadores rurais não são vistos como 

dinamizadores da economia do município. São indivíduos que, apesar de serem 

responsáveis pela inclusão de muitos alimentos na mesa dos centros urbanos, não 

inferem no sentido hegemônico na estruturação da sociedade. A zona rural e, 

especialmente seus habitantes, são peças desnecessárias ao desenvolvimento do 

município e do país.

Assim com a valorização das terras, consideradas até então não rentáveis, 

desenvolve um crescimento das ameaças de expropriação das terras aumentando a 

vulnerabilidade das populações tradicionais em regiões como o Mucambo. Esse 

processo crescente de expropriação pôs em risco o modo costumeiro de reprodução dos 

grupos de camponeses dessas localidades. A reação, portanto, representada na cena 

descrita exemplifica a resposta das comunidades ao processo histórico de expropriação 

e invisibilidade sociocultural. Na região, a referida manifestação emblematiza os 

conflitos agrários instalados a partir da década de 1980. 

Inverter o imaginário do senso comum e se fazer ver pelo cidadão comum de 

Antônio Gonçalves, ou mesmo por seus representantes político-partidários, exigiu uma 

transgressão: sair da margem e ocupar o centro da cena social, ir para as ruas, denunciar 

ações deletérias à propriedade, ao patrimônio e consequentemente às existências

materiais do povo da roça. A transgressão muda em perspectiva o ponto de vista e a 

representação fixa a respeito dos moradores da zona rural. Eles só foram vistos porque 

pautaram tensões e ameaças a que estavam submetidos e criaram uma mobilidade de 

resistência para afirmar a própria condição existencial.

Tornaram-lhes invisíveis, e eles se fizeram ver ao passo em que coloriram, em 

função da mobilização política, suas subjetividades em praça pública. A luta foi o 

                                                                                                                                              
então lhes inventa um nome: excluídos? E como assim que ainda pretendam ver o mundo de pernas pro 
ar?” (CALDART, 2000, p. 20)
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elemento que lhes constituiu a visibilidade; se, naquele período, finais da década de 80, 

não conseguiram todas as pautas, pelo menos foram vistos. Daí a intensão de expor o

movimento intercambiante e tenso que se faz em torno da existência secular destes 

sujeitos sugerido pela palavra, assim grafada: (in) visíveis. Movimento exógeno que os 

torna invisíveis e movimento endógeno transgressor que os visibiliza, porque estes 

sujeitos não mais subjazem à antiga condição de invisibilidade. 

Mas, o que protestavam estes homens e mulheres da “roça” em plena praça 

pública? Hoje, 24 anos23 depois, busco os fios que faltavam para completar a teia da 

memória sobre aquele fato marcante para minha formação. Com o auxílio de amigos 

que militavam à época, em exercício reflexivo, acrescento informações para tornar 

significativo o vivido, afinal, como nos mostrou Bosi (1994), memória é trabalho. A 

manifestação descrita se tratava de uma entre muitas ações de mobilização organizadas 

pelo Movimento das comunidades atingidas pela atuação de fazendeiros, grileiros e 

mineradores na Serra da Várzea Comprida. As comunidades envolvidas, Brejão da 

Grota, Lagoa Grande, Mucambo, (município de Antônio Gonçalves) Borda da Mata, 

Limoeiro, Santo Antônio, Limoeiro (Município de Campo Formoso), são formadas ao 

redor do “da terra de uso comum”, localizada nas Serras da Várzea Comprida e Várzea 

Redonda. Em tempos de seca severa, o gado de toda a região é levado, como se diz por 

lá, para o “refrigero”. Roças sazonais também são cultivadas nos vales férteis da encosta 

das Serras. Madeira, taboca, plaina, dentre outros são produtos retirados, quando 

necessário, pelos moradores das comunidades. Sempre foi assim, dizem os mais velhos 

que tradicionalmente conviveram de forma “pacífica” e por isso mesmo consideravam a 

serra como um bem de todos pelo uso imemorial dos recursos naturais. 

Hoje compreendo que a cena causadora da minha estranheza trazia para o centro 

a manifestação de personagens até então invisíveis não apenas da cena social, mas 

também invisíveis no âmbito teórico-metodológico que pautam os estudos em Ciências 

Sociais, os quais, por sua vez, historicamente priorizaram as lutas na esfera sindical e 

partidária como foco de análises. São “novos personagens que ocupam a cena”24

política atual com novos gestos, nova linguagem, novos padrões de relação política, 

novos elementos incorporados de ação e mobilização incorporados, no entanto, 

reivindicam ainda uma pauta preponderante e urgente: a questão da posse da terra.  
                                                
23Não consegui identificar com precisão a data da manifestação, o mais provável é que aconteceu no ano 
de 1988. 
24 Uma referência a SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena: Experiências e lutas dos 
trabalhadores da grande São Paulo 1970-1980. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988 
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A permanência da luta pela terra no cenário atual coloca em cena as contradições 

históricas da propriedade de terra no país, bem como os conflitos originados em 

decorrência do uso da terra pelos diferentes grupos que coexistem no tempo-espaço 

(GERMANI, 2010). Desse modo, a Questão Agrária na dimensão territorial 

especificamente, aparece no cerne das antigas e novas conflitualidades25 no campo. 

Neste sentido, “[...] as relações sociais e de produção estabelecidas entre os distintos e 

antagônicos grupos sociais que coexistem no tempo-espaço” formam o lastro dos 

conflitos históricos do campo brasileiro quando a concretude que estrutura a 

propriedade da terra coloca posições, ações e projetos de grupos antagônicos na arena 

de disputas. 

Para situar no plano teórico as práticas de conhecimento consolidadas 

culturalmente no jeito de viver no sertão – tanto do ponto de vista organizacional e 

produtivo da sobrevivência quanto da organização política engendrada para defender 

esse sistema secular de ocupação da terra – recorro às elaborações teóricas de 

Boaventura de Sousa Santos26 (1993, 2000, 2005a, 2005b) na procura de referenciais 

que colaborem as reflexões que focalizam neste estudo as complexas práticas de 

conhecimento da Comunidade de Fundo e Fecho de Pasto (CFFP), Mucambo- Ba.

A temática geradora da pesquisa que produziu esta tese tem como eixo 

fundamental o exercício de um olhar que suspeita a visão única, representada 

metaforicamente pelo mito da caverna, que invisibiliza modos de ser, fazer e saber, bem 

como as práticas imemoriais de homens e mulheres do campo. As práticas sociais dessa 

população rural são entendidas, de acordo com Boaventura de Souza Santos (2010),

como práticas de conhecimento.

A caverna, entendida como metáfora do mundo moderno, pode ser usada para 

compreender tanto a imobilidade do olhar na perspectiva societal, que não enxerga a 

existência dos homens e mulheres da zona rural (e de forma mais acintosa dos homens e 

mulheres moradores de apossamentos coletivos de terra), tanto do ponto de vista 

epistemológico, definido nesta tese, como modos de saber de uma unidade social 

invisibilizada.

                                                
25 Fernandes (2004 apud. GERMANI,) 
26 O autor é um dos mais importantes sociólogos da atualidade. Tem atuação teórica nas seguintes áreas: 
Direito e Sociedade, Filosofia ou Epistemologia das Ciências Sociais e Democracia. É hoje referência 
obrigatória nas mais diferentes disciplinas das Ciências Sociais: Direito, Educação, Serviço Social, 
Ciência Política, Sociologia.
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O duplo destino da invisibilidade imposta às unidades sociais formadas ao redor 

dos apossamentos de terra coletivos encontra também em Boaventura de Souza Santos 

um anteparo teórico em que a interdependência entre a dimensão societal e a dimensão 

epistemológica de uma dada realidade é basilar para a análise dos fenômenos sociais 

humanos em sociedades colonizadas. Segundo Santos (2005a, p. 27), “é hoje evidente 

que, para além das dimensões econômicas e políticas, o colonialismo teve forte 

dimensão epistemológica e que, em parte por isso, não terminou com o fim dos 

impérios coloniais”. O autor ressalta que nas sociedades colonizadas “o fim do 

colonialismo político não significou o fim do colonialismo como relação social” e a 

destruição e o extermínio cultural, a morte de modos de conhecer mesmo dentro de 

realidades pós-colonais é ainda vigente (SANTOSb, 2005), esse processo é denominado 

pelo estudioso por “epistemicídio”.

Do ponto de vista epistemológico, a hegemonia da ciência gerou uma 

“epistemologia da cegueira”, uma epistemologia que exclui, ignora, silencia, elimina e 

condena a não-existência epistêmica” os outros conhecimentos (SANTOSa, 2005, p. 80) 

que não se encontram em conformidade com os ditames do rigor cientificista. No 

entanto, diversas concepções põem a necessidade e a emergência de uma 

“epistemologia da visão”, pois a perspectiva científica criticada por Santos (2005) age 

como uma lente que impõe perspectiva única. Essa lente/filtro elimina e valida o que é 

conhecimento e o que não passa de meros resíduos culturais predestinados ao completo 

desaparecimento.  

Para este trabalho, o interesse recai, por conseguinte, primeiramente na tarefa de 

refletir sobre a comunidade do Mucambo como lugar de sabenças (sabedoria/saber). 

Para tanto, compreendo as “ecologias das identificações e suas sabenças” a partir dos

seus “ecossistemas socioeducativos” 27 – da casa, da roça, da igreja, das festas – ,

produzem  dinâmicas pedagógicas fundamentais para a transmissão do modo de vida da 

comunidade. É também objetivo da pesquisa compreender esses processos de 

identificação e aprendizagens no contexto das ações coletivas encetadas pelo conflito 

agrário instalado na década de 1980. Ou seja, tentar compreender os saberes 

recuperados no processo de mobilização em defesa do livre acesso à terra comum, 

localizada na Serra da Várzea Comprida, Antônio Gonçalves, BA. A mobilização 

política para manter o acesso aos recursos desse “sistema de uso comum da terra” foi o 

                                                
27 Conceito de PIMENTEL (2002). 
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elemento que constituiu a visibilidade da comunidade e é, portanto, fenômeno que 

carrega potência como objeto de estudo.  

A temática geradora da pesquisa busca identificar e compreender saberes 

emergidos de práticas costumeiras e cotidianas da vida das pessoas do Mucambo - Ba. 

Saberes que as referências bibliográficas existentes28 indicam como elementos 

constitutivos da memória coletiva que conformam identitariamente uma comunidade. 

Tais saberes – transmitidos por processos sensórios-mnemónicos através da oralidade –

são aprendidos e ensinados no cotidiano das práticas sociais da vida em comunidade 

(lugar e movimento). 

Práticas sociais que provocam questionamentos sobre autores, ações e as 

consequências dessas práticas de saberes, no contexto em que tem lugar. Dessa maneira, 

a pesquisa que resulta nesta tese se ancora em três possibilidades: a) nos sujeitos e seu 

jeito de viver em comunidade; b) no espaço e tempo da comunidade como elementos 

importantes na constituição das práticas e saberes indenitários, ecologias das 

identificações; b) e na ação política organizada, por meio dessas ecologias e suas 

sabenças como forma astuciosa de responder, resistir e defender a terra comunal 

ameaçada. Assim, os processos político-educativos tomados como objeto têm como 

eixos epistemológicos tais noções, por entender que este não é conceito desvirtuado do 

espaço-tempo onde é desenvolvido, dos autores que o constrói, dos saberes e tempos 

que o constitui, bem como das identificações, implicações políticas, simbólicas e 

culturais que os alimenta.  

Assim, inicio a problemática da pesquisa com a seguinte pergunta: por que a 

Mucambo29 foi capaz de delimitar politicamente uma territorialidade especifica? Tomei 

como suposição a pista formulada por Cavalcante & Ferraro, (2002) (apud FERRARO, 

p. 149, 2008) quando afirmam que a construção da territorialidade “depende de sua 

topofilia (vínculo com o lugar), organização comunitária, capacidade de aprendizagem e 

de mobilização de habilidades e conhecimento”.

A suspeita de que o Mucambo, para alcançar o patamar jurídico de Comunidade 

de Fundo e Fecho de Pasto (CFFP) e assim ingressar no coletivo de comunidades que 

recebem essa nomenclatura, não o fez apenas pela conjuntura política favorável que lhe 

conferiu reconhecimento e ajuda externa, mas, sobretudo, o fez porque conseguiu 

                                                
28Cf. Araújo (2006); Brandão (2002); Pimentel (2000). 
29e as demais comunidades da luta da Serra da Várzea Comprida. 
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mobilizar politicamente as potencialidades, vitalidades cognitivas internas30 como 

resposta ao conflito. Ou seja, a capacidade de aprendizagem da comunidade e, 

especialmente a capacidade de converter sabenças costumeiras, movidas por laços de 

reciprocidade, solidariedade e proximia, em táticas de resistências impulsionaram as 

respostas efetivas dos moradores do Mucambo ao conflito de terra instaurado a partir da 

década de 1980.  

Nesses termos, o cenário da pesquisa é percebido como portador de infinitas 

aprendizagens cravadas nas entranhas do modo de viver peculiar ao semiárido baiano;

esta assertiva se sedimenta na defesa de que a CFFP Mucambo é, portanto, uma 

comunidade de saber pronta para ser descrita e capaz de fornecer reflexões subsidiárias 

ao fazer cientifico acadêmico31. Nela, o meu empenho de pesquisadora teve como 

desafio analisar a vitalidade cognitiva32no contexto dos conflitos de terra em que essa 

comunidade esteve envolvida e que resultou na sua vinculação a identidade jurídica de 

Fecho de Pasto. Para tanto, tomou como referência os seguintes questionamentos.

Fundo e Fecho de Pasto: uma identidade política de apossamentos comuns baianos 

Fundo e Fecho de Pasto, é uma “identidade territorial coletiva” (FERRARO, 

2008a) que nomeia a forma de ocupação e uso comum da terra peculiar ao sertão 

baiano. Sua origem se relaciona à ocupação das terras a partir da instalação dos currais 

das Casas da Torre e da Ponte, ainda no período colonial. As sesmarias, como 

concessões de grande quantidade de terras, originaram extensas propriedades fundiárias 

e com a decadência dos ciclos agrícolas ou mesmo do descontrole e desconhecimento 

sobre as terras do Estado, surgiram, à margem do latifúndio, formas “outras” de 

ocupação de terra como alternativa camponesa de assegurar condições materiais de 

sobrevivência. Assim, vaqueiros e suas famílias mantiveram nesses apossamentos 

comunais um modo de vida. De acordo com Ferraro (2008a), a existência desse tipo de 

formação espacial camponesa, durante o século XIX e boa parte do século XX, esteve 

                                                
30 Para Ferraro (2008a), o reconhecimento de uma comunidade dentro de uma determinada categoria 
jurídica como FP ou Quilombola depende da existência de uma dialética entre o que ele chama de capital 
político, conjunção de fatores referidos a determinado grupo e que lhes confere respeitabilidade e apoio 
externas, e capital social, capacidades internas às comunidades movidas por confiança, reciprocidade. 
31 ARAÚJO (2006) denominou pequenos povoados do sertão de Goiás com essa expressão. 
32 Termo cunhado por Santos (2005) para representar a força de “outros saberes” além dos científicos. 
Esse termo será analisado a seguir, ainda nesse capítulo. 
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relacionada ao relativo isolamento geográfico e a um desinteresse econômico pela 

região.  

Contudo, os FFP só ganham notoriedade econômica, política e social a partir da 

década de 1980, pois no período, o mercado imobiliário passa a interessar-se pelo 

território ameaçando a manutenção do acesso à terra comum, originando inúmeros 

conflitos que eclodiram em várias regiões da Bahia. Os sujeitos atingidos por essas 

ameaças se agruparam em torno dessa identidade coletiva FFP e encaminharam, junto 

ao Estado, suas demandas por reconhecimento legal da forma comunal de uso da terra 

instituindo, desse modo, a categoria jurídica de Fundo e Fecho de Pasto – FFP, como 

alternativa na delimitação especifica de territórios disputados no cenário agrário baiano. 

No período atual, são contabilizadas cerca de 510 comunidades nas quais estão 

presentes por volta de 20.000 famílias distribuídas em 28 municípios baianos33.

O conjunto de comunidades aglutinadas sob a categoria de FFP é considerado 

pelos estudiosos (FERRARO, 2008a e 2008b; ALCÂNTARA & GERMANI, 2005; 

ALCÂNTARA, 2011) como realidades plurais de diferentes contextos socioculturais. 

As comunidades FFP não possuem, portanto, características idênticas; há uma 

diversidade, não apenas no que tange às questões climáticas, mas, na composição 

cultural, étnica e, sobretudo nos processos de territorialização. Esta constatação nos leva 

a garantir um princípio caro à atividade da pesquisa, a complexidade da categoria FFP. 

Desta maneira, há de se reconhecer que existem no bojo desta categoria diferentes 

formas de ocupação do território nas quais se desenvolvem estilos de vida diretamente 

relacionados com a história da ocupação de terras, bem como aos ambientes naturais e 

culturais locais.  

Assim, diante da diversidade de comunidades que compõe a categoria FFP 

escolhi como lócus para esta etnografia a comunidade de Fecho de Pasto Mucambo,

pois esta unidade social expressa vínculo estável com um “sistema de uso comum”34,

denominado de Serra da Várzea Comprida, localizado ao norte da Bahia. A escolha da 

Comunidade de Fundo e Fecho de Pasto (CFFP)35 Mucambo se justifica como área do 

estudo pela atuação pioneira na luta em defesa da Serra da Várzea Comprida e 

apresentar particularidades relativas à organização comunitária e, sobretudo à 

“vitalidade cognitiva” que a potencializa.   
                                                
33 FERRARO (2008). 
34 Expressão de Almeida (2008). 
35 O termo comunidade é de conotação política inspirado nas práticas da igreja com as Comunidades 
Eclesiais de Base  (CEBs). 
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Mucambo: cenário da pesquisa 

Mucambo é pequena aglomeração descontínua de casas, cercadas de roças

familiares, com uma igreja situada no centro, uma escola, um campo de futebol, dois 

bares, uma casa de farinha, a Associação e, ao fundo, ou melhor, ao fecho, grande área 

com 3. 366 ha de terra de uso comum. A área de Fecho situa-se entre serras de uma 

cordilheira dona de nascentes e vales e possui grande diversidade de fauna e flora. Essa 

aglomeração é chamada por alguns de vilarejo, por outros de povoado ou comunidade e, 

na classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE recebe a 

classificação de “distrito”. Entretanto, o cenário da pesquisa ora apresentado tem como 

referência a categoria jurídica de Comunidade de Fecho de Pasto36 Mucambo – CFP

Mucambo. A CFP do Mucambo pertence, como ilustra o Mapa 1, ao município de 

Antônio Gonçalves, Bahia. 

Mapa 1- Localização da pesquisa 

Fonte: Projeto GeografAR, 2012. 
                                                
36 Essa categoria jurídica de Fecho de Pasto, segundo Garcez (1987, p.37), “é a principal variação da 
categoria Fundo de Pasto”.
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Antônio Gonçalves, conforme o Mapa 2, está localizado na região semiárida do 

norte do Estado da Bahia, Território de Identidade37 Piemonte Norte do Itapicuru, 

limitando-se a leste com Senhor do Bonfim, sul Filadélfia, Pindobaçu e a oeste e norte 

com Campo Formoso. O acesso, a partir de Salvador, é efetuado pelas rodovias 

pavimentadas BR-324, BR-116, BR-407 e BA-131 em percurso de 391 km. A área do 

município aproximada é de 317,4 Km², com população de 11.015 habitantes, dos quais 

52,5% da população residem na zona urbana e 47,5 na zona rural, com densidade 

demográfica de 33,7/Km². (IBGE, 2010 e Ministério de Minas e Energia Bahia, 200538).  

MAPA 2: Localização do município de Antônio Gonçalves – BA. 

Fonte: Google Earth, 2013 

                                                
37 São 26 territórios de identidade no Estado da Bahia. São recortes administrativos para a ação 
planejadora do governo da Bahia referenciados na ideia de identidade cultural e convergências históricas 
na análise de políticas de Desenvolvimento Territorial (FERRARO, 2008a).
38Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea Diagnóstico do Município de 
Antônio Gonçalves Estado – BA, 2005. 
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O clima é semiárido a seco e subúmido. Com períodos de estiagem prolongados, 

o município faz parte do conhecido “Polígono das Secas”, no entanto, por está próximo 

a Serra da Jacobina há uma maior incidência de chuvas maior do que em outros 

municípios do semiárido, por conta disto sua vegetação varia desde o contato caatinga-

floresta estacional, até o cerrado-caatinga e cerrado-floresta estacional. O relevo é do 

tipo baixada, em contraste com os contrafortes da Serra da Jacobina.  

A Serra da Jacobina, identificada na Figura 1, inicia em Miguel Calmon e vai até 

Jaguarari, medindo aproximadamente 200 km de distância e possui 10 km de largura 

(CPT, 2011). Além do município de Antônio Gonçalves outros municípios como 

Jaguarari, Pindobaçu, Saúde, Miguel Calmon, Senhor do Bonfim, Andorinha se 

formaram na encosta da cordilheira. O mapeamento feito pelo RADAN Brasil (na 

escala de 1 para 100.000) denomina o local como Serra da Jacobina. No entanto, não 

obstante a complexidade advinda da relação população e espaço, a Serra é apropriada 

por grupos de pessoas que particularizam o espaço onde habitam e assim, a denominam 

segundo nomenclatura variada: Serra do Barro Amarelo, Espinhaço, Serra da 

Mangabeira, Serra do Mocó, Serra da Várzea Comprida e Serra da Várzea Redonda39.

Figura 1. Imagem da Serra da Jacobina - BA

Fonte: SIGEP, 2000 (http://sigep.cprm.gov.br/sitio031/fig1.gif acesso em 25/04/2013). 

                                                
39 Estas últimas, palco dos conflitos agrários que envolveram a CFP Mucambo, possuem em seu interior 
outras localidades identificadas como: Serra dos Milagres, Paciência, Cabeça do Negro, Capivara e Mina 
Velha.
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Os rios Água Branca e Lajinha, que atravessam o município, fazem parte da 

bacia hidrográfica Itapicuru40. Essas características ambientais trazem algumas 

singularidades para a região da encosta da Serra da Jacobina que, mesmo fazendo parte 

do sertão baiano, não pode ser identificada como região “seca”. A questão climática 

trouxe para a categoria Fundo de Pasto a necessidade de inclusão do termo Fecho para, 

dessa forma – Fundo e Fecho de Pasto –, acolher as comunidades localizadas “nos 

altos”41 com características climáticas, sociais e culturais distintas, conforme  esclarece 

Ferraro (2008): 

[...] No FP reina o bode, no fecho reina o boi” (padre de Bonfim, 
técnico da CPT). Em outra versão, a diferença principal entre fundo e 
fecho seria a quantidade de água disponível. Os fechos têm grotas 
úmidas e até riachos permanentes. Como disse uma liderança da 
região do Piemonte do Itapicuru, “fecho é o FP com água”. [...] 
enquanto que nos fundos de pasto há uma maior mescla das atividades 
masculinas e femininas, nos fechos a maior parte das mulheres nunca 
foi à área comum (o fecho), território absolutamente masculino que 
elas não conhecem. A vida se desenrola em dois lugares distintos: o 
fecho e o lugar onde vive e produz a comunidade. Nos fechos o 
cultivo agrícola é maior e mais importante, em parte devido à 
disponibilidade de água. Neles não se encontram os pequenos roçados 
cercados, comuns nos FP. (FERRARO, 2008, p. 76) 

O quadro 1, apresenta de modo sintético as principais diferenças existentes entre 

as realidades de Fundo e  de Fecho de Pasto: 
                                                
40Caracterização da Bacia do Itapicuru: Localização: Região nordeste (NE) da Bahia. Área: 38.664km2; 
(6,60% do estado). População: 1,3 milhões - 7,57% da população da Bahia. Clima: semi-árido em 81% da 
área, ocupando a parte central da Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA), com chuvas 
anuais inferiores a 700 mm. Na parte superior da Região, já na Chapada da Diamantina, o clima torna-se 
mais ameno mudando para o tipo subúmido a seco, com os totais pluviométricos atingindo até 900 mm. 
No trecho inferior da bacia do Rio Itapicuru o clima muda para o tipo úmido a subúmido com 
precipitações variando de 1000 até 1400 mm. Relevo: 4 ambientes hidrológicos: terrenos de alta 
declividade; áreas de domínio geológico cristalino; terrenos associados à bacia sedimentar do Recôncavo 
Tucano e áreas cristalinas próximo ao litoral. Economia: atividade mineradora e predomínio da 
agricultura de subsistência e pecuária tradicional. Total de Municípios da RPGAXII: 55 Municípios: 
Integram Totalmente esta RPGA - 20 Municípios: Crisópolis, Andorinha, Senhor do Bonfim, Antônio 
Gonçalves, Filadélfia, Quijingue, Tucano, Olindina, Queimadas, Caém, Ponto Novo, Cansanção, 
Nordestina Itiúba, Pindobaçu, Capim Grosso, Araci, Saúde, Cipó, Nova Soure; Municípios com mais de 
60% do território nesta RPGA - 12 Municípios: Conde, Acajutiba, Santa Luz, Quixabeira, Jacobina, 
Euclides da Cunha, Monte Santo, Ribeira do Pombal, Ribeira do Amparo, Itapicuru, Rio Real, Banzaê; 
Municípios que têm entre 40 e 60% do seu território nesta RPGA - 9 Municípios: Sátiro Dias, 
Teofilândia, Conceição do Coité, Retirolândia, Valente, Serrolândia, Várzea do Poço, Miguel Calmon, 
Barrocas; municípios que têm menos de 40% do território nesta RPGA - 14 Municípios: Esplanada, 
Aporá, Inahmbupe, Biritinga, São José do Jacuípe, Mirangaba, Campo Formoso, Jaguarari, Uauá, Novo 
Triunfo, Cícero Dantas, Heliópolis, Jandaíra, Morro do Chapéu. (CPT- Senhor do Bonfim Bahia, 2010) 
41Como sugeriu o membro da Central de Associações de Fundo e Fecho de Pasto de Senhor do Bonfim. 
Dado da pesquisa de Ferraro (2008). 
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Quadro 1. Diferenciação entre Fundo e Fecho de Pasto 

Critério Fundo de Pasto Fecho de Pasto

Geográfico

Semi-árido da Bahia Cerrado baiano no oeste do estado, havendo 
uma exceção no município de Pindobaçu e 
Antônio Gonçalves.

A área destinada ao pastoreio 
comunitário localiza-se próximo as 
áreas individuais. 

As áreas destinadas ao pastoreio 
comunitário localizam-se distante das áreas 
individuais.

Tempo de uso
O tempo de uso é integral, estando 
presente na área o ano inteiro.

O tempo de uso é sazonal, estando presente 
na área no período de seca, sendo 
conhecido como áreas de refrigério.

Limites
Áreas individuais cercadas apenas 
nos locais de casa, roça e aguadas, 
estando o restante do lote solto. Áreas 
de uso comum geralmente não 
cercadas, em contato com as áreas 
individuais limitadas por variantes 
e/ou um elemento natural. Com 
exceção das áreas que passaram por 
processos históricos que imputaram o 
cercamento.

Áreas individuais afastadas das áreas de uso 
comum.
Áreas de uso comum limitadas por um 
recurso natural e cercadas no entorno.

Produção
Caprino e ovinos, podendo ter criação 
de bovinos em menor escala.

Criatório de bovinos.

Situação da terra Terras patrimoniais comunitárias, não possuindo uma figura jurídica correspondente. 
São terras públicas não resgatadas pelo Estado, ocupadas pelas comunidades com 
um modo de vida tradicional onde a relação com o ambiente é fundamental para a 
manutenção deste modo de vida e por conseguinte a comunidade. Sua 
regulamentação se dá através do artigo 178 da Constituição Baiana de 1989.

Fonte: ALCANTARA (2011, p. 80) 

As características climáticas e ambientais das comunidades de Fecho de Pasto 

colocam por terra a ideia, comumente estereotipada, de que no sertão baiano só existe 

seca. Esse discurso é oriundo de uma dizibilidade do nordeste, como diz Durval 

Albuquerque (2009), que enfoca a região de uma forma unificada baseada numa 

pseudo–unidade cultural, geográfica e étnica geralmente a partir de um modo de dizer 

focado basicamente na feiura, no desbotado e no ‘sem cor’ da seca. O Mucambo pode 

ser também visto dentro do mosaico colorido e polissêmico das comunidades de FFP do 

semiárido baiano também por possuir essas características ambientais. 

A serra da Jacobina está impregnada de história; o entorno serviu de repouso e 

engorda do gado que saia do litoral rumo aos sertões do São Francisco, no processo de 

povoamento e conquista do interior baiano, no inicio da colonização do país 

(ANDRADE, 1995). Assim, a ocupação das terras na região está diretamente ligada à 
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trajetória da Coroa portuguesa de povoar o interior do nordeste baiano e, portanto, 

pautada nos instrumentos legais de distribuição de terras das Capitanias Hereditárias e, 

seguidamente, do regime jurídico de repartição fundiária em sesmaria 42.

A trama histórica que formou a organização da estrutura fundiária na Bahia, 

assim como em todo o país, teceu conflitos no espaço rural. Com a colonização 

portuguesa se inicia as radicais relações de poder que norteavam a administração do 

território e exploração comercial para o mercado europeu (ANDRADE, 1995). Para 

defender a soberania da Cora Portuguesa, os colonizadores investem no povoamento e 

na colonização (GERMANI, 2006). Dessa maneira, se expandiu pelo interior do 

semiárido baiano uma violenta expropriação de terras da população nativa e, 

consequentemente, a ocorrência dos primeiros conflitos envolvendo colonizadores e 

colonizados. Nesse contexto, a opção de distribuição de terras encontrada para atrair 

interessados nas terras distantes da nova colônia foi via sistema de Capitanias 

Hereditárias e, em seguida, o instrumento legal de repartição de terras, a Lei das 

Sesmarias.  

O sucesso das estratégias de povoamento e colonização da Coroa Portuguesa no 

território brasileiro foi sendo construído em meio às ruínas das instituições primitivas43.

Grandes extensões de terras passaram a ter poucos donos, novas instituições jurídicas 

são criadas para legitimar essa dominialidade; a escravidão do negro e do índio44 é

incorporada ao processo para dar conta do sistema de plantation – como, por exemplo, a 

produção de cana-de-açúcar, uma monocultura para exportação que utiliza grandes 

áreas de terra e mão-de-obra escrava. Diante desse cenário surgem mais conflitos de 

terra, envolvendo população nativa, negros, donatários, sesmeiros colonizadores.  

No vácuo, nas brechas ou à margem da grande plantation, surge um setor 

secundário dedicado à economia de subsistência que se apresentará historicamente 

                                                
42 Maior detalhamento dessas questões históricas será mostrado no segundo capítulo do II fecho dessa 
tese. A informação histórica mais antiga da região refere-se à incidência, a partir de 1697, dos padres 
missionários da Ordem dos Franciscanos a partir da fundação do Arraial de Missão de Nossa Senhora das 
Neves de Saly (3 km de distância da cidade de Antônio Gonçalves). Essa missão corresponde ao
aproveitamento mais antigo da Capitania da Bahia e marca o inicio da conquista da interiorização do 
sertão por meio da exploração de metais preciosos e, especialmente da criação do gado. Neste sentido, é 
que os missionários franciscanos tinham como objetivo doutrinar a população nativa – os índios Tapuia. 
(MARTINS, WILLEKE OFM 1978, FILHO). 

43GUIMARÃES, 1977, p. 11 apud. GERMANI, 2006, p. 120. 
44 Desse período, destaca-se um dos fatos mais violentos e tristes da história do país - a escravidão do 
índio e do negro Em 1570 foi regulamentado o direito de escravizar os índios por meio da Carta Régia e 
foi abolida, no papel,  em 1775. Em 1532 inicia-se o tráfico de escravos e em 1888 a assinatura da 
abolição. (PRADO JUNIOR, 1978 apud. GERMANI, 2006, p. 127-128). 
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como um embrião de classe distinta da do grande proprietário de terra e do escravo. 

(PRADO JUNIOR, 1978, p. 42 apud. GERMANI, 2006, p. 130).  Para essa classe 

intermediária a sesmaria era inaccessível, restando-lhe a posse de “[...] pequena 

propriedade agrícola, criada pela necessidade, na ausência de providência administrativa 

sobre a sorte do colono livre e vitoriosamente firmada pela ocupação” (CIRNE LIMA). 

Forman (1979) aponta que, já nesse período, surge o campesinato brasileiro como uma 

classe periférica contraditoriamente existente no Brasil Colonial que, apesar dos 

silenciamentos sociais, dá sinais de resistências e enfrentamentos coletivos. 

Como forma de defender os privilégios dos latifundiários frente ao contingente 

de posseiros, é extinto o regime das sesmarias (GERMANI, 2006). A regularização 

jurídica da propriedade de terra, no Brasil Império, passa a ser referendada pela Lei de 

Terras, em 1850, na qual estabelecia como único meio legal de aquisição da terra a 

compra. Novos conflitos são gerados entre negociantes de terras, fazendeiros e 

posseiros devido aos emaranhados desafios da regularização da propriedade e a 

crescente especulação imobiliária. (Idem)45. As terras não regularizadas que passaram a 

pertencer ao Estado, ainda no Brasil Império, são o palco de conflitos que marcaram a 

história das lutas camponesas no Brasil no início da República. A Guerra de Canudos é

um exemplo marcante dessas lutas camponesas no sertão da Bahia ocorrida no final do 

século XIX e durou de 1896 a 1897.  

A origem dos conflitos e das lutas contemporâneas no campo do sertão baiano, 

mais especificamente da região norte do Estado, está marcada pela crescente 

valorização das terras, que se concentram hegemonicamente nas mãos de poucos. De 

acordo com Alcântara (2011, p. 58), “a concentração da terra tem crescido na Bahia”.

Para mensurar o nível de concentração da estrutura fundiária na Bahia o autor elaborou 

o cálculo do Índice de Gini46 e os resultados constatam um crescimento da concentração 

de terra no estado, chegando a 0,838 em 2006, o que indica uma concentração de forte a 

muito forte e que apesar de oscilações observadas na década de 1970 e 1996 (ver Figura 

3), não há de fato uma redução da concentração (ALCÂNTARA, 2011, p. 59).

                                                
45Todo esse processo será discutido de forma mais detalhada em capítulo específico dessa tese. 
46 Índice de Gini é um indicador utilizado para verificar a distribuição de um bem, neste caso, a terra. Este 
índice é adimensional, apresentando valores compreendidos entre 0 e 1. Quanto mais o resultado 
aproxima-se de zero, menor o grau de concentração e quanto mais se aproxima de 1 maior o grau de 
concentração. Foi utilizada como referência a seguinte classificação: 0,000 concentração nula; de 0,100 a 
0,250 concentração nula a fraca, não se encontrando nenhum município baiano neste grupo; de 0,251 a 
0,500 concentração fraca a média; entre 0,501 a 0,700 concentração de média a forte; de 0,701 a 0,900 
concentração forte a muito forte e, finalmente, de 0,901 a 1,000 uma concentração fundiária classificada 
como muito forte a absoluta. (ALCÂNTARA, 2012, 58) 
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Figura 3. Índice de Gini. Bahia. 1920 a 2006 

              

Fonte: IBGE: Censo Agropecuário 1920 a 2006
Elaboração: Projeto GeografAR, 2010 (apud. ALCÂNTARA, 2012).

Na análise dos dados apresentados na Figura 3, Alcântara (2011) verifica que o 

ano de 2006 a concentração de terra alcançou os índices mais altos já vistos no estado 

desde que a possibilidade de mensurar o fenômeno existe. No que se refere a 

concentração fundiária no município em estudo, verifica-se, na Figura 4, que desde a

década de 1970, Antônio Gonçalves, já possuía uma estrutura altamente concentrada, 

com valores de forte a  muito forte. Sendo que 29% dos estabelecimentos possuem 

menos de 2ha47.

Figura 4. Evolução do Índice de Gini e da Estrutura Fundiária,
Antônio Gonçalves - BA (1970 - 2006)

ANO ÍNDICE DE GINI
1970 0,815
1975 0,806
1980 0,848
1985 0,888
1996 0,823
2006 0,804

Fonte: Projeto GeografAR, 2011 

Conforme os dados a região, devido a sua forte concentração de terras, torna-se 

um cenário propício para disputas e conflitos agrários. Assim, a Serra da Várzea 
                                                
47 Ver Banco de Dados www.geografar.ufba.br link Estrutura Fundiária de Antônio Gonçalves Módulo 
Fiscal; 2 - Fração Mínima da Propriedade; 3 - Índice de Gini. Fonte: IBGE. IX Recenseamento Geral do 
Brasil -1980.Censo Agropecuário. SR - BA. V. 2, Parte I, Tomo 3, N.15. Rio de Janeiro 
1983/4.Elaboração: Projeto GeografAR, 2004. 

Ano Índice de Gini

1920 0,734
1940 0,784
1950 0,794
1960 0,779
1970 0,795
1975 0,805
1980 0,821
1985 0,835

1995/96 0,829
2006 0,838
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Comprida e Várzea Redonda se constituem em palco para novos impulsos de formas 

antigas e recentes de tentativas de concentração de terras. Impulsionados pelas 

estratégias integracionistas dos governos republicanos que, a partir da década de 195048, 

tentam constituir políticas de integração da região ao processo de desenvolvimento 

nacional, fazendeiros, pecuaristas e mineradores passam a se interessar pela Serra da 

Várzea Comprida e Várzea Redonda, até então usadas em formato comum, por 

habitantes de povoados da região e pelos próprios fazendeiros. Nesse contexto, 

formaram-se pelo menos três grandes fatos de desenvolvimento da área que atingem 

diretamente e, de diversas formas, o jeito de viver da população dando inicio ao período 

intenso de conflitos entre fazendeiros, mineradores e posseiros usuários das terras.  

O primeiro ocorre em 1964 com a exploração de esmeralda nas serras da 

Carnaíba. Esse empreendimento causou grandes impactos ambientais e sociais49. A 

Bahia produz mais de 40 substâncias minerais50 e guarda uma enorme potencialidade 

para novas descobertas. Diante dessa perspectiva, a mineração na região vem crescendo 

e conta com o incentivo do governo que considera a atividade mineradora fundamental 

para o desenvolvimento do Estado51. Desenvolvimento para quem? É a pergunta que 

muitos movimentos, entidades e comunidades atingidas fazem para problematizar a 

crescente atuação de mineradoras, especialmente em territórios tradicionais. Empresas 

mineradoras atuam na região como é o caso da empresa Ferros e Ligas da Bahia S/A 

                                                
48 De acordo com Germani (2010), “a política de incentivo fiscal desenvolvida pelo governo federal no 
Nordeste representado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e 
Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS), buscaram desenvolver projetos que 
facilitasse a expansão do capital no campo com obras de infra-estrutura e financiamentos.” (GERMANI, 
2010, p. 46) 
49Desmatamento das serras para fornecer madeira para o serviço nas minas, poluição dos rios e destruição 
de nascentes como também com a utilização da mão de obra local de forma precária e com o aumento da 
violência, do alcoolismo e da prostituição devido a grande aglomeração de pessoas de forma inadequada 
no local. 
50 Entre os minerais exportados, destacam-se o ouro, o magnésio, o cromo, as ligas de ferro, as ligas de 
alumínio, as pedras preciosas e semipreciosas e as rochas ornamentais (mármore, granito e quartzo verde 
rocha presente na área de fecho da Várzea Comprida). 
51O mercado internacional, especialmente o Chinês, assiste a uma vertiginosa alta no preço das 
commodities minerais devido ao boom do mercado de tecnologias, automóveis e construção civil. As 
commodities de ferro aumentaram 136,41% entre fevereiro de 2010 e fevereiro de 2011, passando de US$ 
49,7 a US$ 117,5, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio (MDIC). No 
Brasil, a extração mineral representa 4,2 % do PIB nacional e 20% das exportações. Em 2010, o Brasil 
arrecadou R$ 1.083.142.391,67 da CFEM. Até março deste ano já arrecadou R$ 332.835.581,45 da 
CFEMR$ 58.553.498,69 da TAH.O PNM 2030 prevê investimentos de US$ 350 bilhões nos próximos 20 
anos, sendo que UR$ 64,8 bilhões serão realizados até 2015. Para tornar competitivo dentro do cenário do 
mercado internacional de minerais, o Brasil aciona um processo no legislativo no intuito de preparar do 
ponto de vista legal a expansão da mineração no país.  Foi construído o Plano Nacional de Mineração 
2030 (PNM – 2030) para nortear as políticas de médio e longo prazo que possam contribuir para que o 
setor mineral nos próximos 20 anos. A Casa Civil deve apresentar ao Congresso Nacional ainda este ano 
o Projeto de Lei que instituirá o Novo Código de Mineração (CPT, p. 15, 2011). 



 38 

FERBASA, desde 1962 e a CIMPOR, desde 197652.No leque de impactos causados pela 

mineração elencam-se: desmatamento, modificação da paisagem, utilização de grandes 

volumes de água, alto consumo de energia, geração de resíduos, poluição do ar, 

poluição das águas subterrâneas e superficiais, vibrações e rachaduras nas casas e 

barulho causado pelas explosões, alta taxa de pobreza e condições sociais degradantes 

no entorno da mineração, trabalhadores vitimas de acidentes de trabalho53 e de doenças 

no aparelho respiratório (CPT – cartilha, 2009).

O segundo fato refere-se aos projetos agropecuários (a partir de 1980) de grande 

escala incentivados pelas políticas de desenvolvimento rural. Esses projetos 

aumentaram a especulação da terra e atraíram negociadores e grileiros para a região. O 

terceiro diz respeito ao cultivo de uma cultura ilícita (maconha) nos vales das serras, 

causando impactos ambientais e sociais quando desmatou e, especialmente quando 

provocou medo na população de transitar na área. 

Os fatos ocorridos a partir da década de 1960 colocam em risco a reprodução 

física, cultural, social e econômica da vida das populações locais. Os empreendimentos,

além de alterar a aparência da paisagem das serras, modificaram as relações entre as 

pessoas quando impuseram o medo e restrições do uso de determinada área definida 

como particular. As restrições barraram a passagem das pessoas entre localidades da 

serra, provocando um apartamento entre os grupos de moradores, bem como a 

diminuição da prática extrativista de Ouricuri, babaçu. Nesse sentido, provocaram medo 

nas pessoas das comunidades e atraíram jovens para o trabalho precário no garimpo, 

quebrando a lógica do trabalho familiar na produção.  

Todos os impactos ambientais, sociais e territoriais modificaram as relações 

humanas na região, na medida em que apartaram o habitante das comunidades em volta 

da serra dos seus modos de produzir a vida; ou seja, do seu saber-fazer. O saber-fazer

local, patrimônio imaterial das comunidades, depende da base material do território e 

das redes de sociabilidade e identidades construídas ao longo do tempo nesse território. 

Como consequência, muitos saberes desaparecem ou perdem a força quando as 

                                                
52 CPT Senhor Bonfim, Ba. 
53Cinco homens morreram esmagados por um elevador depois de um acidente no garimpo de extração de 
esmeralda próximo na Serra da Carnaíba (BA) neste sábado 21 de abril de 2012. (Noticia do Programa de 
rádio Bahia Querida com a Sanfona e a Viola da Radio Caraíba AM – locutor Vilobaldo Farias em 
24/04/2012)
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comunidades perdem a possibilidade de construir seus processos de identificação54

gerados no território, lastro das suas sobrevivências.  

Diante do contexto, a população da encosta das serras, no primeiro momento 

Mucambo e, em seguida, as demais, organizam-se e invocam a defesa da área comum 

invadida por projetos de exploração irregular dos recursos naturais. Entram em luta em 

defesa de um território e das formas material e imaterial de reprodução da vida 

construídas por meio dele.  

Germani (2010, p. 3), em Questão agrária e movimentos sociais: a 

territorialização da luta pela terra na Bahia, destaca a permanência da Questão Agrária 

e da sua dimensão territorial no cerne das históricas conflitualidades55 no campo. Neste 

sentido, conforme já observado anteriormente, “[...] as relações sociais e de produção 

estabelecidas entre os distintos e antagônicos grupos sociais que coexistem no tempo-

espaço” formam o lastro dos conflitos históricos do campo brasileiro quando, na 

concretude da estrutura da propriedade da terra, esses grupos antagônicos colocam na 

arena de disputa suas posições, ações e projetos.  

Assim, se por um lado, as comunidades de fundo de pasto possuem 
um modo de viver baseado em normas consuetudinárias específicas, 
concordantes com a sua realidade, e elaboradas em um território 
singular, por outro lado, tem-se um conjunto de leis, gerais e 
extensivas a todos, que procura orientar e regular as relações entre as 
pessoas e as instituições, e que compõe o Direito Positivo. 
Hodiernamente, o que se vê é, de um lado, tais comunidades 
reivindicando seu reconhecimento diante do Estado, respaldadas no 
Direito Consuetudinário, e, de outro, o Direito Positivo, que pelo seu 
caráter universalizante, tem dificuldade de responder e assimilar as 
demandas de tais comunidades. (REIS, 2007, p. 12). 

De um lado, os fazendeiros, grileiros e mineradores com todo aparato material e 

poder político na defesa da lógica da terra como mercadoria, e de outro lado, as 

comunidades assentadas numa lógica do direito à terra baseada na assertiva de que o seu 

domínio deve pertencer a quem nela trabalha56. O conflito em relação ao direito à terra –

concentrado entre a lógica da posse pelo trabalho e a lógica da propriedade privada por 

meio da compra – chegou a seu paroxismo na década de 1980 quando muitos 
                                                
54 Esse processo será descrito na II sessão quando o analisarei a partir dos lugares de saber da 
comunidade.  
55 Termo utilizado por Fernandes (2004 apud. GERMANI,) 
56 Como veremos no capítulo sobre “terras de uso comum”, este direito é tributário da lógica sesmarial 
em que a posse da terra estava relacionada ao seu cultivo, veremos também, como essa lógica foi 
substituída, em 1850 com a Lei de Terras, pela lógica do mercado em que a compra passou a ser a única 
forma legal de dominialidade da terra. 
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fazendeiros, grileiros da região, e até dos estrangeiros, tentam expulsar os posseiros da 

área usada por eles secularmente.  

Como mencionado, a primeira comunidade a ser atingida pela ação desses agentes 

de fora e reagir, foi a do Mucambo. Parte da área próxima ao povoado é cercada e os 

posseiros expulsos do local. Como nos informou Rubens de Farias, liderança do 

movimento, “o Mucambo foi o palco de toda a luta, o foco, o pivô da discussão, a mãe... 

Depois vem as outras [...]”. A reação veio em forma de mutirão envolvendo um grupo 

de aproximadamente 300 (trezentas) pessoas composto pelas comunidades da redondeza 

(Brejão da Grota, Lagoa Grande, Santo Antônio, Limoeiro, Brejo Grande, Borda da 

Mata, Lagoa do Mato), que atenderam ao apelo dos mucambeiros. 

Inicia-se a luta para resistir na terra e depois pelo reconhecimento legal daquela terra 

tradicional, desencadeando um processo de identificação-territorialização57. O 

Mucambo, e as demais comunidades da encosta da Serra58, “[...] vão se tornando não 

apenas uma forma de viver no sertão, mas uma forma de organização e luta para viver 

no sertão” (CAVALCANTE, 2007, p. 113). O movimento, denominado localmente de 

Luta das Serras da Várzea Comprida, engendra uma reorganização social, política e 

cultural, inicialmente, como resistência e, sem seguida, em prol da delimitação espacial

por meio da vinculação política à categoria jurídica e administrativa de Fecho e Fundo 

de Pasto FFP.  

Com base nos problemas implicados no reconhecimento dos grupos a categorias 

genéricas como Quilombola e indígena, José Mauricio Arruti (2006) propôs um modelo 

descritivo quatripartido formado pelos processos imbricados entre si de: nominação, 

identificação, reconhecimento e territorialização. Por processo de nominação, o autor 

entende como o movimento de instituição de uma categoria jurídica ou administrativa 

que, englobando uma população heterogênea com base em determinadas características 

comuns, a institui como sujeito de direitos e deveres coletivos e como um objeto de 

ação do Estado. O processo de identificação é o movimento de passagem do 

desconhecimento a constatação de desrespeito por parte do grupo e instituição coletiva 

de pertencimento identitário e como sujeito de direito. Ele chama de processo de 

reconhecimento ao movimento de passagem, dessa vez pública, de determinada 

coletividade como sujeito de direito na esfera pública. E, finalmente por processo de 

                                                
57O conceito será discutido na metodologia próximo item. 
58 Brejão da Grota, Mucambo, Lagoa Grande (município de Antônio Gonçalves) e Borda da Mata 
(município de Campo Formoso) e Lutanda (município de Pindobaçu). 
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territorialização59ao movimento de reorganização social, politica, econômica de uma 

coletividade que passa pela delimitação espacial e objetivação jurídico-administrativa

(ARRUTI, 2006, p. 45-46). Esse modelo norteou a organização dos dados etnográficos 

e a sua posterior análise. 

Para compreender a força desses processos dentro da comunidade do Mucambo 

recorri, como possibilidade de relação teórica, à noção de unidade socioafetiva. A noção 

tornou-se articuladora das discussões posta na pesquisa por sugerir uma definição sobre 

o Mucambo como um agrupamento de pessoas que desenvolvem entre si relações e 

práticas de solidariedades nas quais ficam evidenciados os compromissos sociais e a 

interdependência em função do compartilhamento das necessidades relacionadas à 

manutenção das suas condições de sobrevivência suscitando identidades e interesses 

comuns.  

Além deste conjunto de elementos materiais fundamentais para a existência da 

unidade comunitária, há outros componentes, de cunho sensível, na base da formação da 

unidade socioafetiva da comunidade, tais como: o onírico, o sonho, as sensações e 

sensibilidades como a estética, o desejo do estar-junto, a fé, o sagrado (MAFFESOLI, 

2005a). São elementos que coexistem no subterrâneo da vida em comunidade e 

circulam ao lado da economia e da política na trama complexa da vida em comunidade. 

Portanto, as ecologias das identificações e suas sabenças geradoras da vitalidade 

cognitiva da comunidade, são tecidas por meio da relação complementar entre corpo e 

espírito, razão e emoção, racionalidade e afetividade. 

A noção unidade socioafetiva parte inicialmente das reflexões de Antônio 

Cândido (1997) quando discutiu a forma de sociabilidade desenvolvidas em função de 

tipos de povoamento disperso (fazenda, sítio, morador, povoado que forma o termo 

bairro) de habitações que podem estar, como o caso do Mucambo, afastadas uma das 

outras e o observador, muitas vezes, “não discerne, nas casas isoladas que topa a certos

intervalos, a unidade que as consagra” (CÂNDIDO, 1997, p. 62) [grifos meus]

Há na aglomeração descontínua de casas uma unidade formada por famílias 

vinculadas pelo sentimento de localidade, por uma topofilia crescente dos seus 

moradores, pelas relações de ajuda mútua, pelas práticas lúdicas – religiosas, pelas 

facetas costumeiras, pelos itinerários sensíveis e profundos do estar-junto comunitário. 

O processo de territorialização que reconheceu oficialmente a comunidade como 

                                                
59 O autor deixa claro que a formulação deste conceito parte das formulações de Pacheco de Oliveira 
(ARRUTI, 2006). 
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“tradicional” dependeu da potência dessa unidade territorial socioafetiva assim 

compreendida.  

De acordo com Almeida (2008), há no processo de reconhecimento de cada 

comunidade que alcança o titulo de “tradicional” a passagem obrigatória de uma 

unidade afetiva para uma unidade politica de existência coletiva60, assim percebida 

tanto pelo Estado da Bahia como pela União. Compreendo que esta passagem pela qual 

passa toda comunidade em processo de territorialização é formada por um movimento 

circular que agrega, em seu bojo, tanto sentidos de ordem econômica e política, como 

sentidos e saberes de ordem afetiva, lúdica e religiosa. 

O olhar por dentro e em movimento alcançou atitudes e práticas racionais 

fundamentadas em perspectiva lógica, como apreendeu também práticas e atitudes 

estruturadas por meio da estética, das sensações, das paixões e sensibilidades que fogem 

a lógica racional, mas que coexistem e formam a condição de pertencimento à. Esta 

compreensão norteou a resposta à pergunta inicial da pesquisa: por que o Mucambo 

conseguiu desenvolver capacidades de organização comunitária a ponto de ser capaz de 

gerar “impulso coletivo” fundamental para o seu “processo de territorialização”?61.

A fenomenologia maffesoliana apresenta contribuições fundamentais para 

responder como no dinamismo da vida diária, a razão interna que percorre, por vezes de 

modo desordenado, os pequenos atos criativos vividos dia a dia, se apresentam por 

facetas sensíveis. Assim, considero-a referência, sobretudo nas discussões 

desenvolvidas nos livros: Elogio da Razão Sensível (1998), A transfiguração do 

político: a tribalização do Mundo (2005); No fundo das aparências (1996). O autor 

indica na sua compreensão sobre a razão sensível qual poderia ser a sensibilidade 

teórica, ou melhor, as categorias úteis e necessárias para perceber e compreender as 

novas formas da sociabilidade que nascem sob nossos olhos e sugere a descrição, a 

intuição e a metáfora como fundamentais a prática fenomenológica. 

Para compreender a potencialidade das sabenças na intervenção ao conflito de 

terra iniciado em 1980, utilizo a noção de “tática” de Michel de Certeau (2005). Para o 

autor, a tática é a arte do fraco; ações e práticas realizadas no “lugar do outro” como 

                                                
60 Ainda comum no mundo rural brasileiro. Para Almeida (2008) existem diversos processos de 
territoralização cada sistema de uso comum da terra possui suas características e aspectos históricos 
específicos e a chamada comunidade tradicional se constitui na passagem que cada comunidade se dispõe 
de uma unidade afetiva para uma unidade politica de mobilização expressar por uma categoria jurídica a 
exemplo Fundo e Fecho de Pasto, Quilombola, etc.. 
61Esta pergunta parte das reflexões de Ferraro (2008) quando discute território e identidade das 
comunidades de Fundo de Pasto. 
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resposta surpreendente e astuciosa às imposições. Como ações, elas surgem em 

determinada ocasião como golpes, sorrateiros rastros de resistência.  

A análise toma de empréstimo também o conceito de “estado pedagógico”,

compondo a ideia Pimentel (2002) sobre a dinâmica educativa entre a relação cultural 

local e os outros contextos culturais. O ponto dessa análise também gira em torno da 

ideia de “circularidade”, de Carlo Ginzburg (1987), em que a troca e a reciprocidade 

entre estes universos culturais distintos (popular-erudito) circulam e garante a 

solidariedade orgânica dos sujeitos pertencentes a esses universos. 

Os sujeitos envolvidos nessa circularidade não estão numa temporalidade 

distante do século XVI, como o moleiro Mennochio de Ginzburg na sua obra o Queijo e 

os Vermes (1987). Os sujeitos envolvidos na trama desta pesquisa estão vivos e doaram 

as suas narrativas sobre o processo como sabedores atores-autores da fala, do gesto e 

da ação. No total foram trinta e sete sujeitos que cederam entrevistas e muita disposição 

para me acompanhar nas caminhadas pela comunidade. 

Nestes termos, apresento como núcleo da tese a comunidade do Mucambo, como 

uma comunidade de sabenças formada pelos seus sujeitos atores-autores e por uma de 

“unidade territorial socioafetiva” como bases das ecologias das identificações e partir 

daí revelar sabenças. Neste sentido, a pesquisa procura responder as seguintes questões: 

Quais os lugares do aprender e ensinar dos sujeitos atores-autores da comunidade do 

Mucambo? Quais são os “ecossistemas educativos” mapeados pelos sujeitos? Quais são 

os conteúdos e sentidos dessas aprendizagens? Ou seja, como e onde se desenvolvem e

se organizam os ensinamentos e aprendizagens que sustentam o modo de vida dos 

sujeitos mucambeiros? Quais são as lógicas e sentidos que permeiam as alegorias de 

saber da comunidade? De que modo o dinamismo das ecologias das identificações que 

configuram as sabenças, as práticas de saber da comunidade possibilitou a construção 

das respostas da comunidade ao conflito de terra instaurado na década de 1980? 

Assim, a pesquisa é sobre a unidade socioafetiva Mucambo e objetiva 

compreender as artimanhas da resistência popular a partir dos seus “lugares” de 

sentido – casa, religião, educação das trocas sociais estabelecidas nestes lugares 

(relações de poder, de ajuda, de respeito) e, especialmente, das trocas simbólicas e

afetivas (relações de saber) emergentes e circulantes. Desta maneira, a análise da 

pesquisa tem como eixo gerador a “vitalidade dos saberes”, crenças, ritos costumeiros 

e/ou imemoriais como estratégia de luta em defesa da terra de uso comum e como 

princípio educativo para a formação/ qualificação da e em luta. 
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Para tanto, a pesquisa de caráter etnográfico “olhou de dentro” o cotidiano da 

comunidade FFP Mucambo. Ao longo de dois anos de pesquisa de campo, realizados 

entre visitas de duração variada (março de 2010 três dias62; dezembro de 2010 um 

mês63; abril 2011 cinco dias64; setembro de 2011 dezesseis dias65; abril de 2012 três 

dias66) ao todo foram 57 dias de pesquisa de campo. Neste período participei “de 

dentro” da comunidade do seu cotidiano– celebrações, festas, conversas, reuniões, 

almoços, merendas, bem como de atividades fora da comunidade e que esta se fez 

representada como: seminários, encontros, missão da terra e reuniões.  

A escassez de fontes escritas com pistas sobre a origem e a formação da 

estrutura fundiária da comunidade, bem como sobre o conflito de terra instaurado na 

década de 1980 em que esteve envolvida se transformou em grande desafio teórico-

metodológico. Essa dificuldade foi superada pelo investimento nas narrativas e 

depoimentos orais dos sujeitos; desse modo, a História Oral ganhou, processualmente,

acento nessa pesquisa de inspiração etnográfica e se firmou como metodologia fundante 

da investigação. Foram realizadas entrevistas durante as caminhadas na companhia das 

lideranças como dispositivo da História Oral (HO) enquanto mucambolei, mucambiei, 

mucambei dentro da comunidade e entrevistas com pessoas de fora, mas com 

implicação e parceira legitimada pela comunidade.  

A HO desenvolvida toma como referência a formulação de Alessandro Portelli 

(2010) quando a percebe como um “artefato verbal” construído pela autopercepção dos 

narradores, pelo encontro com o entrevistador – aqui mediado pelos “marcadores 

mnemo- territoriais” (ARRUTI, 2006), lugares-de-memória, esparramados pelo 

território e encontrados durante as caminhadas – e pela percepção e interpretação do 

entrevistador. É uma construção pensada, intencional mediada pelo contexto e por 

objetivos assim sistematizados: 

Compreender a CFFP Mucambo como uma unidade socioafetiva de 

saber procurando nas ecologias das identificações originadas da 

                                                
62De 19 a 22 de março de 2010 com os dias assim distribuídos: um dia em Antônio Gonçalves foco na 
feira livre, um dia na atividade “dia especial da mulher” em Brejão da Grota e um dia visitando a 
comunidade do Mucambo. 
63Vinte dias fazendo trabalho de campo nas cidades de Campo Formoso, Pindobaçu, Jacobina, Senhor do 
Bonfim e 10 dias na comunidade do Mucambo. 
6421 a 25 de abril de 2011. Um dia em Brejão da Grota, um dia Mucambo, um dia Borda da Mata, dois 
dias em Antônio Gonçalves. 
65 De 14 a 31 de setembro 2011: doze dias em Antônio Gonçalves; um dia Senhor do Bonfim, um dia 
Pindobaçu e Lutanda, um dia em Borda da Mata, um dia em Campo Formoso. 
66 De 01 a 3 de abril de 2012. Os três dias no Mucambo. 
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espacialidade da comunidade e dos ensinamentos da família, do 

trabalho e da religião, a sua ancoragem prática e cognitiva. 

Identificar os ecossistemas educativos emergidos da memória e do 

cotidiano dos sujeitos atores-autores que abrigam e geram as 

ecologias das identificações e suas sabenças;

Entender como a tríade casa, roça e igreja e os ensinamentos passados 

de geração a geração baseados nesta tríade forjaram o impulso 

coletivo, a base afetiva, cultural e cognitiva da resistência e luta pela 

terra desenvolvida pela comunidade.

O resultado do trabalho de campo desenvolvido foi organizado em três fechos. 

Além dessa introdução e da apresentação, a tese contém capítulos distribuídos em 

fechos67 em que busco a partir da noção que compõe a categoria jurídica da qual o 

Mucambo é parte– Fundo e Fecho de Pasto – a lógica de sentido nos textos reunidos, 

conforme a sua proximidade temática, em cada Fecho.

O primeiro Fecho, intitulado “Intinerâncias teórico-metodológicas da pesquisa”

veicula discussões sobre as inspirações teóricas e metodológicas que contribuíram com 

o caminho de encontro e pensado até a comunidade. Este caminho foi descrito no 

primeiro capítulo do Fecho I, denominado de Mucambolando, Mucambiando, 

Mucambando, nele, o exercício teórico-metodológico de movimento e encontro com o 

lugar, unidade social afetiva e de saber chamado Mucambo. Abordo a História Oral 

como metodologia especial da etnografia realizada na comunidade como meio para 

explicar as tramas da ocupação das terras do Mucambo, os conflitos de terra em que 

esteve envolvida e, especialmente, as interações socioafetiva e educativas da realidade 

estudada. 

O segundo Fecho é dedicado ao relato, descrição e análise do movimento de 

passagem do Mucambo de unidade socioafetiva singular, para uma comunidade 

“tradicional”, de existência coletiva, relacionada à identidade política e genérica das 

Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto. O início desse movimento de passagem 

acontece quando o grupo identifica uma espécie de “desrespeito” e ameaça aos valores 

tradicionais de organização até então existentes, decorrente da ameaça de expropriação 

                                                
67 A escolha do termo foi inspirada no termo Fecho, termo que compõe a categoria jurídica – Fundo e 
Fecho de Pasto. A etimologia da palavra fecho, encontramos o sentido metafórico que serve para indicar a 
reunião de textos que se complementam entre si: “local onde se unem e fecham duas partes da mesma 
coisa” (Dicionário Aurélio)- 
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da terra comum e segue com a instituição coletiva de pertencimento identitário à 

categoria política, jurídica e administrativa de Fundo e Fecho de Pasto (ARRUTI, 

2006; ALMEIDA, 2008). Procurando abordar características importantes que expressam 

a complexidade desse movimento de passagem, no segundo capítulo, constitui-se um 

panorama histórico da origem e ocupação das terras do Mucambo, bem como são 

apresentados os fundamentos morais que norteiam o direito sobre a terra, os quais serão 

a base das referencias históricas de constatação e identificação dos riscos que 

acometeram todo o grupo. No terceiro capítulo, é feito uma análise do sistema de uso 

comum da terra verificado na Serra da Várzea Comprida. Neste capitulo, discutem-se as 

singularidades deste sistema calcadas nas contingências geográficas e históricas da 

região. No quarto e último capítulo, é apresentada uma narrativa histórica sobre a Luta 

da Serra da Várzea Comprida, com enfoque no processo de identificação, de 

reconhecimento e de territorialização levado a cabo pelos moradores do Mucambo, BA. 

Importante frisar que esta “luta” será mencionada, ao longo do texto, através da 

expressão Luta da Serra da Várzea Comprida.

O terceiro Fecho aborda as ecologias das identificações e suas sabenças. No

exercício de compreender a inspiração genealógica de sentido e lógica das sabenças, o 

esforço de localizar os ecossistemas educativos, os topos de saber que movimentam os 

processos de identificações geradores de aprendizagens fundamentais ao modo de vida 

mucambeiro. A emergência das sabenças tem como lastro as memórias e cotidiano dos 

seus sabedores e os topos de sentidos e identificações discutidos em três capítulos: o 

primeiro capítulo, trás a casa como lugar privilegiado de transmissão e construção de 

sabenças costumeiras. O segundo capítulo, a serra, o trabalho na roça compõe os 

ecossistemas educativos como lugares de ensino e aprendizagens mítica, empírica e 

religiosa; já o terceiro capítulo enfoca a igreja como um ecossistema de fé, festa e saber. 

O último capítulo desse Fecho III analisa como as sabenças, emergidas das ecologias 

das identificações e suas sabenças se transformaram em referenciais, em lastros para as 

táticas de defesa e luta pela terra a partir da década de 1980. Optei por tentar 

compreender, neste Fecho, os fundamentos, a estrutura sociocultural que instituíram a 

produção da comunidade como uma unidade socioafetiva e de saber considerando que 

esta unidade, composta por sabenças baseadas em reciprocidades, conflitos, 

solidariedades, rupturas, ambivalências, topofilia e contradições foi potencializadora do 

movimento de passagem de identificação, reconhecimento e territorialização da 

comunidade. 
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Enfim, convido o leitor a visualizar o Mucambo que provocou a minha 

curiosidade pela complexidade tecida por sua trama pendular entre a política, a história 

e a cultura, o sensível, a estética. Uma trama que a torna uma comunidade atípica dentro 

do contexto rural baiano e que, por esta razão, passou a ser a morada inquieta das 

minhas expectativas acadêmicas e porto seguro das minhas utopias pelo otimismo da 

vida comunitária que sugere, bem como pelas contradições e paradoxos que a constitui. 

Entre inquietudes e (in) seguranças, trilhei pelos caminhos que a compuseram como 

uma unidade socioafetiva de saber.
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FECHO I 

ITINERÂNCIAS TEÓRICO-
METODOLÓGICAS DA PESQUISA 
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INTRODUÇÃO  

     Soprando as nuvens, 
procurando o caminho. 

Gichin Funakoshi 

O objeto de estudo desta tese é o saber de uma comunidade rural baiana que 

enfrentou, a partir da década de 1980, uma série de ameaça de expropriação do uso que 

fazia, desde tempos imemoriais, da área de terra denominada, Serras da Várzea 

Comprida e Redonda localizada no cerne da Serra da Jacobina, norte do Estado da 

Bahia. Entendo que a educação, no seu sentido amplo espalhada nas relações entre 

trabalho, religião e família, se constituiu como um “impulso coletivo”, um elã 

comunitário na realidade de grupos humanos em situação de risco e/ou privação de 

direitos sociais.  

Partindo desse pressuposto, a pesquisa desenvolvida entre os anos de 2010 a 

2012 tentou compreender a complexidade da relação e da produção do conhecimento 

em uma comunidade rural do semiárido baiano, denominada desde o seu 

reconhecimento legal de Fundo e Fecho de Pasto, tomando como base os sentidos e 

lógicas das ecologias das identificações e suas sabenças cultivadas nas esferas do 

trabalho, da religião, da família. 

Ao longo deste Fecho denominado Itinerâncias teórico-metodológicas da 

pesquisa, seguir-se-á discutindo o caminho percorrido, bem como as ancoragens 

teóricas e metodológicas escolhidas para compreender o objeto em foco. O único 

capítulo deste Fecho intitulado metaforicamente de, Mucambiando, mucambolando, 

mucambando, apresento uma narração e descrição do movimento de aproximações e 

implicações com a comunidade, bem como o processo de objetivação, de 

“estranhamento”, de criação “do outro” da pesquisa. Nele, será abordada a importância 

do “olhar de dentro”, situado para a definição, alteração de questões da pesquisa e dos 

autores que, dentre as possibilidades, pudessem formar a lente por onde o fenômeno 

seria visto em perspectiva.

A inspiração etnográfica da pesquisa buscou na implicação a base do seu 

desenvolvimento; assim, lançou mão da observação, do diário de campo e da História 

Oral (HO) como dispositivos metodológicos. A HO se transformou na principal 

referência de levantamento de dados e informações necessárias à construção da História 

da comunidade que tem na memória elementos identitários fundamentais e, 
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consequentemente, dos seus processos de ensino e aprendizagens. Compreendida como 

um artefato verbal (PORTELLI, 2010), a HO desenvolvida nesta pesquisa atendeu as 

necessidades e desafios postos pelo silêncio por parte dos sujeitos atores-autores, 

lideranças do movimento instituindo, assim, as caminhadas, os lugares de memória,

como estratégias de realização das entrevistas. 

Faz parte desse Fecho as discussões sobre os da “razão aberta e sensível” para o 

trabalho de campo. Esta discussão tem como referência, sobretudo, as reflexões da 

fenomenologia maffesoliana como compreensão das questões postas pelo estar-junto 

comunitário e suas consequências educativas. Nos livros: Elogio da Razão Sensível 

(1998), A transfiguração do político: a tribalização do Mundo (2005); No fundo das 

aparências (1996), o autor indica a compreensão sobre a “razão sensível” e o que 

poderia ser a sensibilidade teórica e as categorias úteis e necessárias para se perceber e 

compreender as novas formas da sociabilidade fundamentais a prática fenomenológica, 

a saber: a descrição, a intuição e a metáfora.  

Enfim, neste Fecho consta o exercício em que “soprando as nuvens e procurando 

o caminho” tentei desenvolver para compreender as facetas e nuances do saber da 

comunidade de FFP Mucambo e sua ancoragem na luta pela terra.  
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CAPÍTULO 1 

1 MUCAMBOLANDO, MUCAMBIANDO, MUCAMBANDO 

Ando pelo mundo prestando 
atenção em cores que eu 

não sei o nome... 
(Adriana Calcanhoto)68

Mucambolando, mucambiando, mucambando é exercício teórico-metodológico 

no qual, tanto os sujeitos envolvidos nas dinâmicas cotidianas do viver sociocultural 

como a pesquisadora, ávida por capturar nuances e sentidos que formam o núcleo dessas 

dinâmicas, encontram-se em pleno movimento. Eles, porta-vozes de memórias sobre a 

complexidade das dinâmicas que envolvem cotidianamente a reprodução material e 

imaterial de suas sobrevivências, e eu, “pessoa de fora” situada em lugar de poder, a 

universidade, entre erros e acertos, fomos mucambolando, mucambiando, mucambando 

para legitimar o espaço no processo de pesquisa. Do encontro desses movimentos dos 

“mucambeiros” e da pesquisadora, resultou, sobretudo, envolvimento afetivo, trocas 

plurais de saberes, desequilíbrios e infinitas descobertas.   

Assim, os neologismos Mucambolando, Mucambiando e Mucambando, nascidos 

inicialmente de uma brincadeira/reflexão de Ailton Ribeiro69, me colocam na condição 

de envolvimento, troca e ser-sendo em campo de pesquisa, ao passo em que remetem, 

juntos, à condição de alteridade frente “ao outro”, construída no/em movimento. 

Movimento entendido como condição indispensável para o desenvolvimento da visão 

como sentido biológico humano70, porque parados somos estátuas, de olhar fixo e 

opaco, do ponto de vista epistemológico, seríamos, como lembra Santos (2005a, p. 

192), “guardadores do olhar moderno [...]” que criou “[...] um novo regime escópico, 

um novo sistema visual, o centro desse regime ou sistema é o olhar científico e o olhar 

jurídico”. É, portanto, o criador de dicotomias entre o centro e o periférico, o 

constitutivo e o contingente, o verosímil e o inverossímil, o relevante e o irrelevante, o 

legítimo e o ilegítimo. Nesse novo sistema ou regime do olhar científico e jurídico, 

                                                
68 Esquadros. Adriana Calcanhoto ( letras.mus.br/adriana-calcanhotto/43856/ acesso em 27/07/2010) 
69 Assistente da pesquisa. 
70Ou seja, para que o nosso olho cumpra a sua tarefa de ver precisamos nos movimentar já que o nosso 
sistema bi-ocular da forma como está posicionado só consegue ver 180º 
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outras perspectivas são consideradas como irrelevantes, ilusórias ou mesmo 

inexistentes. 

Na perspectiva de um olhar movente, ou ao menos olha para os pés e se 

desequilibra, tento mucambolar, mucambiar, mucambar ao tempo em que tomo o 

Mucambo como centro desse movimento, como referência principal para o movimento 

de um olhar científico que busca a compreensão de saberes outros não canônicos, no 

entanto existentes. É também um movimento que inspira a trajetória metodológica, na 

medida em que, toma-a como possibilidade de encontro e circularidade de passos e, 

sobretudo de sentidos, ideias, lógicas das práticas e atitudes da comunidade. 

O movimento percorrido até o encontro dessa comunidade se deu inicialmente 

através da Escola Família Agrícola (EFA), de Antônio Gonçalves (BA), local onde 

realizei, em 2007, alguns trabalhos de formação com os alunos e pais. Por intermédio 

dos monitores da EFA71 e de Marivânea de Jesus72, as primeiras aproximações com a 

Central de Associações Agropastoris de Fundo e Fecho de Pasto (CAFFP) da região de 

Senhor do Bonfim (BA) e em seguida, com algumas comunidades representadas por 

este Movimento. Naquele momento, o desenho do objeto girava em torno das 

experiências de educação não-formal desenvolvidas no contexto das ações rurais 

coletivas da CAFFP. Então, dirigi-me à Central e fui muito bem recebida a ponto de ser 

convidada a participar da sua Assembleia Geral, hospedando-me, inclusive, no 

alojamento destinado aos membros do Movimento.  

Experiência ímpar de profundas descobertas tanto nos momentos “oficiais” do 

evento como plenárias e trabalhos em grupo, como também nos momentos de 

“distração” em que nos encontravam em momentos de entretenimento nas merendas, 

almoços, conversas no escurinho73 do alojamento antes de dormir, como também 

durante os momentos de descontração da noite cultural em que tive o prazer de 

participar de uma festa na comunidade de Fundo de Pasto de Surara, próxima ao local 

                                                
71Juraci, Maria Elizabete Oliveira da Silva. 
72Marivanea de Jesus, hoje militante do CETA, iniciou sua trajetória de militância no Movimento de 
Fundo e Fecho de Pasto da região de Senhor do Bonfim, BA. 
73 Experiências e ensinamentos profundos sobre maternidade e gênero foram trocados no alojamento 
feminino, criando laços de intimidade e proximidade. A minha condição de grávida no momento acionou 
o que um amigo meu chama de “comunidade feminina” onde por uma força instintiva criamos 
espontaneamente laços de solidariedade e cooperação. Senti que meu bebê naquele momento pertencia a 
todas pelo cuidado sempre presente. Aprendi no escurinho do alojamento muito sobre parto, maneiras de 
amamentar, de “chegar leite”, de “segurar mínimo no útero” de sentir o bebê e reconhecer as suas 
necessidades pelo choro, etc.  
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da Assembleia74, com reisado, samba de palma e um forró75. Enfim, momentos em que 

tentei ao máximo apreender a dinâmica das comunidades naquele fórum, mapear as 

possibilidades para realizar a pesquisa, bem como identificar as comunidades que 

poderiam receber um trabalho de campo do tipo etnográfico ao mesmo tempo, na

oportunidade, fiz contatos prévios com representantes das comunidades escolhidas para 

as primeiras visitas de trabalho de campo.   

Escolhi três comunidades para realização da pesquisa in loco: Comunidade de 

Fundo de Pasto de Traíras (município de Jaguarari76), Comunidades de Fundo e Fecho 

de Pasto Brejão da Grota e Mucambo (município de Antônio Gonçalves). O motivo da 

escolha referiu-se especialmente a assiduidade nas ações educativas promovidas pela 

Central e nos termos atribuídos às comunidades tradicionalmente ocupadas – de Fundo 

e de Fecho. 

                                                
74 Assembleia da Central ocorrida entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2010, no distrito de Andorinha, 
denominado de Medrado, antiga comunidade de Fundo de Pasto, hoje ocupado pela Mineradora 
FERBASA. Um lugar todo marcado pela exploração da mineração – muito barulho de máquinas, ar 
poluído, muita circulação de carretas, etc. Difícil de identificar o jeito de viver do povo da roça neste 
lugar. No entanto, durante a noite nos dirigimos a uma festa de reisado, samba de palma e forró, numa 
casa localizada em Surara, comunidade de Fundo de Pasto que ainda resiste e que fica apenas a 3 km de 
Medrado. Fiquei surpresa com a força das manifestações culturais desse povo que resiste bravamente, 
apesar da investida brutal da mineração na região. É a cultura popular do homem da roça que ainda 
pulsa... (MENEZES, Diário de campo, 07 de fevereiro de 2010) 
75 Dentro do calendário sertanejo o reisado acontece de 06 de janeiro a 06 de fevereiro. Mais uma vez 
contei com a sorte de estar em campo justamente no último dia da festa. Cada reisado é encenado de 
forma diferente entre as comunidades, com músicas e performances às vezes diferenciadas. 
76 Apenas esta comunidade participou da Assembleia. 
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MAPA 3: Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto identificadas.

Fonte: Projeto Geografar, 2006. 

Observando o Mapa 2, é possível perceber a quantidade significativa de CFFP 

no território baiano e perceber também que, proporcionalmente, o munícipio de Antônio 

Gonçalves possui um número significativo de CFFP: Brejão da Grota, Lagoa Grande e 

Mucambo totalizando três. Visitando essas comunidades, fui redesenhando as perguntas 

e aguçando o olhar para outros questionamentos. Participei de muitos rituais e eventos: 

celebração religiosa– missa; matança de bode; pastoreio do bode no final da tarde; 
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coleta de umbu; sorteios, bingos, reisados, reuniões, batalhão77, lavagem de roupa no 

rio, comemoração pelo dia da mulher; muitos almoços e merendas fartas; feitura de bolo 

de puba, conversas ao pé de fogão e no terreiro das casas.  

Além dos seminários organizados pela Central, dos plantões na sede da Central e 

na sede da CPT para recolher os documentos importantes, fiz uma visita a cada uma 

Traíras; Mucambo e Brejão da Grota, com duração de tempo variada entre cada uma (2 

dias Traíras, 2 dias Brejão da Grota e 1 dia Mucambo). Assim como Araújo (2006), 

durante a minha estadia nestas comunidades vivi ritos de passagem, trocas afetivas 

intensas e “riscos pessoais”78 em que me senti cansada, quando certa ocasião caminhei 

sob sol forte por entre as casas do povoado do Mucambo afastadas ( a comunidade se 

constitui por pequenas aglomerações de três ou quatro casas distantes cerca de 1 a 2 km 

entre elas) até chegar a casa que nos receberia; devido ao fato de as casas serem 

afastadas cerca de 1 a 2km não acreditei na possibilidade de encontrar nessa dispersão 

“a unidade que as consagra”, ou seja, de encontrar nessa “base territorial” específica “o 

sentimento de localidade” alicerce da sociabilidade local (CÂNDIDO, 1997, p. 62-65)79. 

Entretanto, fui surpreendida com a noção de unidade que irrompeu, inicialmente, 

das demonstrações de acolhida: certa vez que ganhei um pedaço generoso da galinha 

assada sorteada no final da celebração, na igreja do Mucambo. A criança que ganhou o 

sorteio veio correndo me entregar um pedaço e olhando para a minha barriga de sete 

meses de gestação, disse: “para você almoçar e matar o desejo...”

Destes encontros, resultaram significativos aprendizados sobre alteridade como, 

por exemplo, o relatado por Sr. Bernadino a respeito dos evangélicos que visitam a 

comunidade a fim de converter fiéis para as respectivas facções religiosas – “aqui todo 

mundo é católico, mas a gente recebe bem os irmãos da igreja crente porque nós somos 

                                                
77Evento similar ao do mutirão. 
78Estou referindo-me especialmente ao dia que tive que andar, aos 7 meses de gestação, 9 km de serra 
com chuva e lama para chegar até o Mucambo. Momento de desespero porque morri de medo de cair, 
pegar uma gripe ou exagerar no esforço para caminhar. Momento também profundo para entender como 
as pessoas desse lugar vivem suas dificuldades e formas de sobreviver. (Relato a aventura no Diário) 
79A leitura da obra de Antônio Cândido (1997), os Parceiros do Rio Bonito, foi fundamental nessa etapa 
da pesquisa que diante da dispersão das casas achei difícil o deslocamento e a possibilidade de encontrar 
“a unidade”, a força da união” presente nas narrativas daqueles que falavam a respeito da comunidade. 
Cândido, no fim dos anos 1950 analisou bairros rurais aglomerações de “caipiras” que ressaltavam os 
mínimos vitais. No terceiro capitulo da obra, o autor fala dos “tipos de povoados” e adverte ao possível 
viajante dessas localidades por vezes levados a uma ideia de exagerar na segregação que mesmo aqueles 
“caipiras” em que vivem em bairros rurais de unidade frouxa (centrífugos) casas afastadas uma das 
outras estão integrados a agrupamentos de vizinhança. Os outros bairros de vida cultural mais intensa de 
atividades comuns ele chamou de centrípetos.  



 56 

pessoas educadas...” Sr. Bernadino ensina que respeito e alteridade devem andar sempre 

juntos. 

De dentro da comunidade pude compreender também a afirmação instigante de 

Cavalcante (2007, p.114) quando se refere ao arranjo das comunidades de FFP: “um 

arranjo de sofisticada estrutura capaz de provocar inquietações frente à simplicidade e 

naturalidade como que se apresenta”. Pois bem, fiquei inquieta frente a esta pendular 

relação: arranjo complexo e simplicidade cotidiana. As minhas primeiras perguntas 

giraram em torno desta inquietação: como podem existir comunidades de base 

territorial firmada no uso da terra como um bem comum? O que mantém essas 

comunidades do jeito que são?  

A base territorial, a formação espacial dessas comunidades foi construída por 

intermédio de um processo de ocupação das terras por famílias de posseiros que, através 

de laços de consanguinidade, ou seja, de parentesco e de compadrio, foram organizando 

a labuta com a terra, a criação de animais usando recursos comuns e sem a existência de 

nenhum acordo escrito oficialmente. Todas as regras e acordos foram construídos diante 

do contexto e por meio da palavra que costura regras passadas de geração a geração, nos 

dizeres de seu Antônio (morador da comunidade de Traíras)e do Viló (morador da 

comunidade do Mucambo) “a palavra de um cabra é que vale, né? Senão...” Todas 

passaram por conflitos sérios em torno da terra ocupada dessa forma específica. 

As visitas foram determinantes para a escolha definitiva da comunidade a ser 

pesquisada e com base no trabalho de campo de inspiração etnográfica, busquei 

compreender a comunidade como centro de densas aprendizagens. A complexidade 

marcante da base territorial – inter-relação na produção da sua subsistência de uma área 

de terra individual, onde fica a roça familiar, e a área coletiva localizada na Serra da 

Várzea Comprida, refrigero– e o sentimento de localidade, expressos nas práticas 

sociais decorrentes da proximidade e próprias do jeito de viver da Comunidade de 

Fundo e Fecho de Pasto(CFFP) Mucambo, foi ponto decisivo no momento da escolha 

da comunidade que, apesar de requerer um esforço físico e intelectual muito intenso 

devido as condições de acesso abria um leque de possibilidades de se pensar na relação 

entre saberes comuns partilhados na comunidade e a defesa e a luta pela terra. Essa 

relação ficou para mim mais evidente quando do primeiro relato sobre a história da Luta 

da Serra da Várzea Comprida. O fascínio que a história de luta, especialmente das 

táticas utilizadas como resposta ao conflito, conduziu a minha escolha pela CFFP 

Mucambo. 
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Com todas as negociações que resultaram na realização da pesquisa, iniciei o 

trabalho de campo no Mucambo aos 19 dias do março de 2010. Durante aquele ano, fiz 

mais outra visita, desta vez em 13 de dezembro de 2010 até 23 de dezembro. Na

ocasião, construí relações, conhecendo as pessoas, agendando entrevistas, como sugere 

Geertz (1989), fui processualmente me situando em campo ao tempo em que buscava 

estranhá-lo na medida em que vivia o “cotidiano particular” do Mucambo, como bem 

disse a amiga e prima Railda, companheira dessa viagem. O desafio daquele momento 

era manter a proximidade e, ao mesmo tempo construir um processo de 

“distanciamento” tão caro a atividade de pesquisa. Assim, tal materializou-se por meio 

de esforço intencional/pensado de objetivação, ou seja, busquei tornar o objeto em o 

“outro” da pesquisa. 

Tornar o objeto em o “outro” da pesquisa não é uma tarefa fácil, haja vista, a 

profunda identificação com a comunidade. A construção desse “estranhamento”, desse 

processo racional de instituição do “outro”, foi almejada a partir de escolhas teórica-

metodológicas. O meu olhar para com o “outro” buscou na teoria e na metodologia a 

perspectiva, a direção, o foco a ser visto, focado, observado.   

Muitos dos questionamentos foram fortalecidos, outros alterados e muitos outros 

ainda emergidos nesse processo “pensado”. Além da permanência na comunidade, 

fiquei, nos intervalos das visitas, alguns dias no município de Antônio Gonçalves e de 

Senhor do Bonfim verificando documentos no cartório de Registro de Imóveis e 

Testamentos, Arquivo dos Franciscanos, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), na 

Central e na prefeitura de Antônio Gonçalves realizando entrevistas com informantes 

“de fora”, mediadores do processo de reconhecimento do território como: Pe. Paulo, em 

Jacobina; Rubens Farias, em Borda da Mata; Doralice Miranda, em Brejão da Grota; 

Maria de Lourdes Montes Cardoso, em Antônio Gonçalves. 

Nesse início pendular entre a aproximação e o afastamento da comunidade, o 

meu interesse estava circunscrito na análise das ações de formação da CAFFP e de 

entidades mediadoras como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) junto à comunidade do 

Mucambo no período da Luta da Serra da Várzea Comprida (a partir de 1980) e, em 

seguida, do reconhecimento como comunidade tradicional (em 2001).  

Nas idas e vindas atentei aos ensinamentos da metáfora sugerida por Sandra 

Nívea Oliveira (2006, p. 20), que fala do pescador que, com fome, vai ao rio pescar, 

diante de tanta fartura, pode ficar encantando e perder de vista o que fora fazer no rio –

pegar um peixe e matar a fome. E, da história contada por D. Antônia do Mucambo de 



 58 

um casal que só comia feijão. Certo dia, o marido conseguiu capturar uma caça numa 

armadilha e contentes com a possibilidade de mudar o seu restrito menu para carne 

assada de caça, jogaram fora o feijão. Na noite seguinte, veio uma raposa e comeu a 

caça presa na armadilha, deixando o casal com fome. Histórias que trazem 

ensinamentos, que falam de fartura e fome e que, no ato da pesquisa, podem simbolizar 

a fome pela descoberta e a fartura do universo e, especialmente, o difícil exercício de 

escolher entre tantos elementos instigantes, o foco da pesquisa. 

Muitas das impressões iniciais foram tomando outra forma com a convivência na 

comunidade a ponto de alterar tanto a perspectiva da metodologia quanto as reflexões 

teóricas em curso. Entre fartura e fome modifiquei primeiramente, neste processo de 

imersão ao campo da pesquisa, a definição que fazia a respeito de uma comunidade de 

Fecho de Pasto.  

Nas comunidades de Fundo de Pasto, a relação com a área “a solta” envolve a 

todos porque o Fundo de Pasto faz parte da vida cotidiana das pessoas, todos moram 

dentro da área de Fundo de Pasto, a área individual é pequena para criação de galinhas, 

porcos, pequenos roçados, etc; já na comunidade de Fecho de Pasto, os moradores da 

comunidade utilizam a área em determinado período é, como dizem por lá, um refrigero 

em momentos de seca. Por conta disto, algumas mulheres do Mucambo nunca foram a 

área de Fecho de Pasto, apenas os homens usam a área. Aliás, por possuir esta 

característica, a área de Fecho de Pasto é usada por várias comunidades circunvizinhas o 

que resultou, na década de 1980, denominada de “a luta da Serra da Vázea Comprida”, 

onde cinco comunidades se envolveram na defesa da área.

As diferenças são maiores e mais complexas do que imaginava inicialmente. 

Situada no campo da pesquisa, pude perceber como estas distinções alteram o modo de 

vida das pessoas em cada tipo de comunidade e que elas ultrapassam as questões 

climáticas e geográficas. Compreendi o que Ferraro (2008) quis dizer quando definiu a 

comunidade de FFP, como um território além de biofísico cheio de serras e nascentes, 

um território político possuidor de uma categoria formal-jurídica legitimada pelo Estado 

denominada de Fecho de pasto que embora articulada a Fundo de Pasto, possui 

peculiaridades na condução do processo de identificação com a categoria. 

Essa consistência, uma vez consolidada, alterou diversos planos de pesquisa: o 

leque de informantes envolvidos, por exemplo, no processo de identificação-

territorialização do Mucambo estava, na verdade, imerso em uma luta que envolvia 

outras comunidades circunvizinhas e que utilizavam a mesma área; o encaminhamento 
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dos dispositivos com a retirada e a inclusão de perguntas do roteiro das entrevistas e, 

especialmente, o foco da pesquisa que passou a tomar o Mucambo como o centro. A 

partir dessa projeção80construída – Mucambo como centro – o olhar e minha atitude 

etnográfica em campo percorreram de forma mais densa os labirintos das respostas 

dadas à pergunta que abria entrevistas/conversas em campo, qual a coisa mais 

importante que você aprendeu durante toda a sua vida? Onde e com quem? O meu 

olhar não mais enxergava apenas as aprendizagens adquiridas a partir da luta pela serra, 

mas passou a inserir, no seio de percepção, os processos de identificação, de educação 

forjados na circularidade de saberes entre a casa, a missa, em conversas com os 

vizinhos, na lida da roça, nos festejos e nas vitalidades dessas aprendizagens nas 

circunstâncias da mobilização política pela terra.  

Por tudo isso, delineei o seguinte pressuposto hipotético: a CFFP do Mucambo 

(BA) é uma densa comunidade de saber e seu redimensionamento espacial dependeu de 

habilidades afetivas, cognitivas e culturais costumeiras construídas e reconstruídas ao 

longo do tempo na reprodução material e imaterial da vida.  

A pesquisa está inserida em um conceito amplo de educação81: é compreendida 

aqui como fenômeno polissêmico de diferentes contextos82, lógicas e sentidos. Nestes 

termos, descobrir que a casa, a igreja, a roça são, portanto, ecossistemas socioeducativos 

movidos por processos de identificações produzidos por esse grupo social na base 

territorial e na relação com os desafios históricos e socioculturais que se apresentam a 

comunidade. Assim, o presente trabalho tenta compreender a complexa e 

multidimensional relação existente entre o cabedal de saberes construído pela 

comunidade como base do seu jeito de viver dos sujeitos expresso nos contextos do 

                                                
80Projeção faz parte da tríade, juntamente com a noção de escala e simbolização, elaborada por 
Boaventura de Sousa Santos (2005a) para formar a sua “cartografia simbólica do direito”, uma 
abordagem que toma o mapa como metáfora inspiradora da análise do direito, educação e a saúde. Por 
projeção, o autor entende como mecanismo da produção dos mapas em que um campo de representação é 
criado segundo graus precisos de centro e de periferia é uma escolha a partir de critérios de significação 
atribuídos por quem constrói determinado mapa. Tomando o mapa como metáfora no delineamento da 
metodologia de pesquisa sobre CTFP, o lugar do Mucambo como centro é uma projeção definida por 
mim por meio do processo mencionado no texto. 
81Estudos e reflexões a respeito da educação do campo são recorrentes no universo acadêmico das 
Ciências Humanas. No entanto, a maior parte das discussões gira em torno, exclusivamente, da análise 
das possibilidades de educação nos espaços formais. (CALDART, ARROYO, TAFAREL, FELIX, 
ARAÚJO) 
82AFONSO, Almerindo Janela (2001). Os lugares da educação. In. Educação não-formal: cenários da 
criação.Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, Margareth Brandini Park e Renata Sieiro Fernandes 
(orgs) Campinas São Paulo: Editora UNICAMP, 2001 
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cultivo da terra, da celebração sagrada da vida, nos espaços das casas e das festas e o 

conflito de terras.  

Em tais contextos, os sujeitos estão envolvidos em relações com os outro, com o 

meio e consigo mesmo83. Estão envolvidos, portanto, em processos de 

identificação84por meio do qual os sujeitos na relação como “o outro” “incorpora o 

ambiente ao si, integra-o afetivamente” (MORIN, apud. PIMENTEL, 2002, p. 77) em 

movimento de criação de múltiplas identificações. Esse processo de identificação cria 

sociabilidade e saberes na medida em que, para organizar a vida, os sujeitos produzem 

permanentemente, no seio das tramas culturais em que se encontram, conhecimentos.  

Com a CFFP Mucambo centro e não periferia da pesquisa, passei a traçar um 

mapa complexo dos “processos de identificação”, das tramas culturais do aprender e do 

ensinar e de suas redefinições e influências no cenário tenso da mobilização para manter 

o uso da terra comum. O fio que tece a trama complexa da pesquisa se fundamentou nos 

depoimentos orais dos sujeitos, para tanto, a pesquisa de cunho etnográfico lançou mão 

do approach teórico-metodológico da História Oral (HO) e, nele o exercício de uma 

“razão aberta” (MAFFESOLI, 2005).

1.1 A História Oral e o lugar (in) visível: incertezas e possibilidades 

Em qualquer breve análise que venha a ser realizada na CFFP Mucambo, é 

perceptível a trama vigorosa de saberes transmitidos exclusivamente via oralidade. Esta 

característica não é exclusiva da CFFP Mucambo. A tradição oral é o método que se 

destaca no processo de transmissão de conhecimentos e de organização social das 

Comunidades Tradicionais. A partir de um levantamento sintético de pesquisas em 

Comunidades rurais foi possível identificar a valorização do registro oral como meio 

potencializador da compreensão acerca da comunidade. A complexidade de modos de 

ser, saber e fazer em diferentes comunidades rurais foi uma o foco no cenário nacional 

dos estudos de Carlos Rodrigues Brandão (1992), José Maurício Arruti (2006), Maria 

Emília Carvalho de Araújo (2006), passando por estudos localizados aqui no estado da 

Bahia como o de Álamo Pimentel (2002) e Sandra Nívea Soares de Oliveira (2006)85. 

                                                
83 PINEAU (1998)- A autoformação no decurso da vida: entre a hetero e a ecoformação. In: NÓVOA, 
António e FINGER, Mathias - O método (auto)biográfico e a formação. Lisboa: MS/DRHS/CFAP, 1988, 
pp. 63/77. 
84 Ver Pimentel (2002) 
85 Nestes estudos, a fala e a memória se constituem em fontes preciosas para o entendimento da “mêtis 
(astúcia) do saber profundo” nas comunidades goianas de Cibele e Caiçara (ARAÚJO, 2006); “das 
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O lugar da História Oral (HO) no escopo do trabalho de campo de inspiração 

etnográfica foi sendo construído no e em movimento com a realidade observada. Ao

objetivar compreender os sentidos dos saberes de uma Comunidade de Fecho e Fundo 

de Pasto e sua relação com o processo de luta pelo reconhecimento legal do seu 

território na década de 1980, não mensurei a importância da memória individual e 

coletiva. De início, imaginei um trajeto de inspiração etnográfica em que lançaria mão 

de entrevistas, da observação participante na comunidade, do diário de campo e da 

análise dos documentos cartoriais da Associação referente à estrutura fundiária e ao 

processo de luta da comunidade. No entanto, ainda nas primeiras aproximações com o 

campo da pesquisa, foi possível identificar a pouca existência de fontes escritas e a 

pujança de acontecimentos narrados pelos moradores do Mucambo a respeito do 

processo de mobilização, bem como uma série de saberes transmitida exclusivamente 

por via oral, como, por exemplo: versos cantados no reisado e no samba; a articulação e 

organização sofisticada dos mutirões na roça comunitária realizado com 

aproximadamente 20 famílias na ocasião dos conflitos com o fazendeiro; as normas de 

utilização da área comum construídas via acordos orais; o cabedal de rezas e plantas 

usadas pelas benzedeiras  enfim, cantigas, rezas, versos, estratégias, encontros, reuniões, 

agendas, acordos... Tudo tramado pelos fios da palavra. 

Palavras e sentidos que sobressaíram muitas vezes de situações espontâneas 

onde o controle de impressão, expressão de Berreman (1980, p. 125) aplicada ao estudo 

da vila de Sirkanda, no Himalaia, pode nos ajudar a entender, uma vez que “as 

impressões decorrem de um complexo de observações e inferências, construídas a partir 

do que os indivíduos fazem, assim como do que dizem, tanto em público, isto é, quando 

pensam que não estão sendo observados”. Trata-se de sentidos de sabenças silenciadas 

“na cadência do saber racional, engolido nas gargantas da memória cultural” (ARAÚJO, 

2006, p. 35) nos mais diversos momentos e espaços do cotidiano, cenários em que estes 

sujeitos ensinam e aprendem e que, portanto, deve ter acento aqui. Assim, a entrevista, 

dispositivo caro a pesquisa qualitativa, no caso deste estudo não daria conta de abarcar 

toda a complexidade observada. Nestes termos, devo ressaltar que no caso desta 

pesquisa, os moradores tomam como fundamental, divino, sacral e politicamente 

                                                                                                                                              
pedagogias da convivência” no semiárido baiano (PIMENTEL, 2002); identidade quilombola e processo 
de escolarização na comunidade de Mangal e Barro Vermelho-BA (OLIVEIRA, 2006); antropologia e 
história do processo de formação quilombola da comunidade de Mocambo (ARRUTI, 2006) e os rituais 
do catolicismo popular de São Paulo e Minas Gerais (BRANDÃO 1992).
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importante, a fala. Para tanto, lançarei mão, afirmo novamente, da referendada 

metodologia da História Oral (HO).   

No entanto, um desafio se torna imperativo no transcorrer da aplicabilidade do 

dispositivo da HO: a indisponibilidade sutil dos sujeitos em narrarem fatos, 

acontecimentos memoriais sobre a História da Luta da Serra da Várzea Comprida. 

Frente a esse desafio, questionei: até que ponto essa indisponibilidade é uma marca da 

cultura sertaneja?  Ou seja, no imaginário social e mesmo na literatura86, é comum 

encontramos a relação da atribuição do silêncio como sendo uma característica do 

sertanejo incorporada historicamente pela experiência de fatos que impuseram um 

estado de medo e cuidado permanentes com o que se diz. Dessa maneira, um ethos 

incorporado87, como definiu Arruti (2006, p. 212), está associado a tal indisponibilidade 

de falar; ou será que essa indisponibilidade para falar está vinculada a um outro 

elemento mais contemporâneo? Será que o medo de falar se deve aos riscos reais de 

represália ou mesmo riscos de vida? Falar sobre esse evento histórico que envolveu 

fazendeiros, grileiros e políticos da região com aparato material e muito poder 

representa ainda, pós vinte anos do inicio da luta, um risco pessoal e coletivo.   

O fato é que o silêncio se transformou em dilema a ser enfrentado por mim 

durante a pesquisa. Além da herança desse ethos incorporado de silenciar traduzido no 

cuidado extremado com o que se diz, próprio da cultura sertaneja, uma barreira de outra 

ordem se fazia presente nas falas memoriais dos sujeitos sobre a história da luta da 

Serra, especialmente. O trabalho com a memória88 no contexto do reconhecimento legal 

das comunidades tradicionais no Brasil passou a fazer parte do processo de mobilização 

e territorialização devido ao valor social e político atribuído à memória no contexto da 

busca por direitos dessas comunidades. Como no estudo de Arruti (2006), a reflexão 

                                                
86Ver Eurico Alves Boaventura (1989); ARRUTI (2006). 
87Arruti (2006) tomou algumas histórias que circulavam na comunidade sobre o cangaço, sobre senhores 
das fazendas, escravidão em que o modo de silenciar aparece nas narrativas impondo um medo e um 
estado permanente de cuidado com as palavras e que se reflete na forma de recuperar as histórias e os 
personagens. No meu caso não objetivei o mapeamento de narrativas que refletem sobre essa forma de se 
relacionar com os personagens e histórias do passado, o meu foco ficou nas tramas das narrativas sobre a 
história da Serra da Várzea Comprida. 
88Ferreira (2006) diz que as sociedades contemporâneas passaram a ter uma verdadeira “obsessão pela 
memória”, um comprometimento com o chamado “dever de memória” (LALIEU, 2001 apud. 
FERREIRA, 2006). Entretanto, abusos das políticas memoriais garantiu uma sacralização e/ou uma 
banalização do passado. Para afirmar o compromisso do historiador com a história é, portanto necessário 
uma inversão por meio de instrumentos da história, ou seja, a autora diz ser possível propor “uma 
mudança de perspectiva do dever de memória para o trabalho com ela”. (p. 184) Esse contexto provocou 
os historiadores, na medida em que, foi colocada em evidência uma antiga oposição – história e memória. 
São muitos os exemplos de projetos em que os historiadores refletem a relação entre memória e história 
(idem.) 
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sobre o silêncio, o modo como os sujeitos se relacionavam com as memórias do 

passado, estava relacionados a bloqueios determinados pelo ethos do silêncio. Tal ethos 

progressivamente foi cedendo lugar no contexto do processo de mobilização da 

comunidade em prol do reconhecimento legal, a valorização do ato de lembrar, contexto 

em que o trabalho da memória, o ato de lembrar e instituir tal memória é parte e

condição instituída de reconhecimento.   

Para o trabalho em tela, além desse valor social e político atribuído ao trabalho da 

memória provocado89 pelo processo de reconhecimento legal da comunidade como 

tradicional90 e além da satisfação coletiva de ver “registrado no papel” as histórias da 

comunidade, estava a imperar uma força maior do que tudo isso: o medo de falar. 

Sentimento real atenuado pela proximidade física de alguns personagens antagonistas 

fazendeiros e mineradores ainda residentes na região fatos como este provoca uma 

gestão da memória91, é quando o sujeito, ao narrar determinado fato, elimina ou inclui 

intencionalmente determinada lembrança. 

Doralice Miranda, liderança atuante no processo de luta pelo reconhecimento 

legal da área de Fecho e Fundo de Pasto, por exemplo, deixava-me confusa com a sua 

narrativa de fatos e tempos entrecruzados. Ao iniciar a descrição dos primeiros conflitos 

na Serra, de repente, mudava o foco da narrativa mencionando fatos atuais referentes à 

Associação (ex. da necessidade do centro de informática) e depois encerrava a 

entrevista alegando falta de tempo. Este método narrativo repete-se nas três primeiras 

entrevistas. 

Rubens de Farias, ao narrar sobre a luta da Serra e as estratégias de resistência e 

defesa da terra comum, fez o seguinte depoimento: 

[...] a serra sempre tinha vento, uns vento forte, todos esses vento que 
acontecia na serra eram vento que nós não tinha como explicar, mas 
acontecia, né? Você saía de casa chegava lá tinha passado um, como 
por exemplo, os dos Estados Unidos não tem aqueles furacão que 
acontece? Pois é, passava um furacão meia noite e lá no outro dia as 

                                                
89 Arquivos provocados (BECKER, 2006). 
90No capítulo 4 do III fecho, desenvolvo reflexões sobre os sentidos políticos e sociais da memória para a 
comunidade do Mucambo expressos na fala de Nilde “a memória salva”. A necessidade de comprovar 
que a comunidade é tradicional e que dispõem de vários problemas de acesso, saúde e educação trouxe 
para os seus moradores o valor ao ato de lembrar. A comunidade é visivelmente sensível ao registro das 
suas memórias, encontrei com facilidade vídeos, dvds todos com o objetivo de registrar fatos, pessoas e 
aspectos culturais da comunidade. No entanto, o tema Luta da Serra da Várzea Comprida é para muitos 
um tabu. 
91(POLLAK, 1986 apud. ARRUTI, 2006, p. 216) realizou uma reflexão sobre o silêncio na pesquisa a 
respeito dos remanescentes dos campos de concentração. O silêncio na transmissão das memórias sobre a 
experiência centracionária passava por uma reflexão dos entrevistados sobre a utilidade de falar, 
passava,portanto, por uma gestão da memória, diz o autor. 
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coisa já estava resolvida pra gente sem saber de que forma que 
aconteceu, mas foi Deus que colocou talvez aquele vento pra nós e 
ajudar a encontrar uma saída. (Rubens de Farias, 21/09/2011) 

Conforme veremos mais adiante, o vento a que se referia Rubens de Farias é 

metáfora de uma ação organizada pela comunidade que consistia num instrumento de 

resistência dos mais significativos (e perigosos) contra os que pretendiam privatizar a 

terra comum. 

Outro fato ocorreu na entrevista com o Sr. Cizinho, também liderança do tempo 

da Luta de Serra da Várzea Comprida. No meio da entrevista, o telefone toca, era a 

filha de Sr. Cizinho, ele gentilmente informa-lhe que não poderia falar naquele 

momento com ela porque estava concedendo uma entrevista sobre a Luta da Serra,

então, do outro lado, a filha grita para o pai se calar.  

Outro problema teórico-metodológico amplia ainda mais o grau de dificuldade 

da pesquisa, dessa vez com relação aos documentos escritos pelo movimento, as atas de 

reuniões, relatórios de encontros, que acreditava serem fontes de extrema importância 

para o andamento da investigação, até o dia em que Dora revelou: “as atas escrita por 

nós não temos muito coisa, muitas informações porque era perigoso e nós não 

escreviámos tudo”.

Diante desse grande desafio, a primeira atitude foi buscar compreender o motivo 

do silêncio. A luta pela terra no campo brasileiro é violenta, milhares de pessoas são 

mortas por pistoleiros a mando de fazendeiros. De acordo com o relatório “Conflitos no 

Campo”, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), no estado da Bahia, em 1988, devido 

aos conflitos de terra, dezesseis pessoas foram assassinadas. No total, foram 87

conflitos, 281 despejos judiciais, 1.576 expulsões e 349 destruições de roças.92

Precisava passar pelo controle das impressões, sugerido por Berreman (1980, 

125) a partir da abordagem Dramaturgia Social, de Gofman. O autor, ao estudar uma 

vila Sirkanda no Himalaia, passou por estágios de aproximação com a comunidade, em 

que “as impressões decorrem de um complexo de observações e inferências, construídas 

                                                
92 CPT, Livro Conflitos no Campo Brasil, 1988.Em 1985, como forma de denunciar a violência no campo 
a CPT inicia a sistematização e publicação de um relatório. “Desde então, todos os anos, a entidade 
publica o livro Conflitos no Campo Brasil, onde se registra os conflitos por terra - violências como 
despejos e expulsões - e os números da violência contra pessoa, como assassinatos, ameaças de morte, 
prisões. Há, ainda, os dados do trabalho escravo, conflitos pela seca e as manifestações envolvendo os 
temas citados, entre outras informações. Em 2002, a CPT incluiu em sua documentação os conflitos 
gerados pelo uso da água. Ainda neste mesmo ano, a obra Conflitos no Campo foi reconhecida como 
publicação científica pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia (IBICT)”. 
(http://www.cptnacional.org.br acesso em 15/08/2012)
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a partir do que os indivíduos fazem, assim como do que dizem em público, isto é, 

quando pensam que não estão sendo observados.”

Apesar de não ter sido ignorada pelos moradores do Mucambo, assim como foi 

Berreman (1980) na vila Sirkanda no Himalaia, acredito que a ideia do controle das 

impressões se aplica a qualquer instituição ou mesmo comunidade e a tarefa de todo 

pesquisador é encontrar o que se produz em termos de informações nos bastidores. O 

que existia nos bastidores não poderia ser revelado, uma vez que existia um acordo 

firmado pela palavra por aqueles que compunham a linha de frente do movimento. O 

que era revelado nos DVDs, nas entrevistas e nos passeios pela comunidade era a parte 

que podia ser dita. Nesta parte memorável falava-se na origem indígena, na passagem 

de Lampião pela comunidade e nos projetos conquistados depois do processo de 

regularização. Tudo mais, contido nos bastidores, deveria permanecer silenciado. 

Metodologicamente, o que contribuiu para o significativo e intenso avanço a 

utilização das caminhadas (e do registro por meio da fotografia e vídeos) como 

dispositivo associados à HO: “a retórica da caminhada, a língua espacial” (CERTEAU,

2011). Perceber que todos os processos da comunidade são expressos em termos 

espaciais, ou seja, por marcas e formas mnemo-territoriais, procedimento já utilizado e 

bem discutido por alguns estudiosos de comunidades rurais (ARRUTI, 2006, GODOI, 

1999), foi decisivo para a continuidade da pesquisa.

1.2 O Lugar da memória e a memória do lugar93

Segundo Maurice Halbwachs (1990, p. 143) “não há memória coletiva que não 

se desenvolva num quadro espacial”, assim, aquilo que molda94, que interfere 

decisivamente no ato de lembrar de uma comunidade é o registro físico ou imaginário 

de sociabilidades, de relações sociais, de sabenças... 

                                                
93 Pierre Nora (1997) In. ANDRADE, CYNTIA. Lugar de memória... e memória de um lugar: patrimônio 
imaterial de Igatu, Andaraí, Ba. In. Revista de Turismo y patrimônio Cultural. Vol. 6 Nº 3. Pags. 569-590, 
2008. (www.passosonline.org acesso em 12 de dezembro de 2010) 
94 Maria Emília C. Araújo (2006), afirma: “lugar é laço”. A afirmação parte da matriz conceitual pautada 
no saber profundo que circula “nas casas, igrejas, vendas topos de saber, locus da prosa pedagógica, 
essência verticalizada do aprender e ensinar, subterrânea na memória coletiva de uma comunidade”. A 
autora busca, através de uma atitude etnográfica, compreender a profundeza da cultura camponesa a partir 
do dizer do primitivo-próximo (sujeito das comunidades) na sua relação espacial. Pesquisa referência para 
este estudo, neste sentido, seguir os passos da autora que procurou compreender os ensinamentos dos 
eixos de trabalho, da terra e da família das comunidades goianas de Cibele e Caiçara. 
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Para Michel Maffesoli (2005a), o espaço conforma hábitos e costumes que 

ratificam as vidas em comunidade95. A respeito da relação do espaço com o imaginário, 

citando G. Durand, Mafessoli evidencia o quanto o imaginário "deve à mitologia", e que 

as diversas imagens encontradas nas lendas, nos contos, nos fantasmas populares, estão 

todas ligadas a um lugar, a uma territorialização bem precisa. É o que torna possível 

dizer que "o espaço é a forma a priori do fantástico". Assim, as fontes, os bosques, as 

florestas, as montanhas, os rios96, as árvores são registros concretos dos mitos e dessa 

forma, "o espaço é o lugar das figurações" de inscrição mundana de nossas 

representações, e que nossos sonhos e nossas práticas cotidianas enraízam-se e se 

territorializam no húmus que é fator de socialidade e de aprendizagens. (MAFFESOLI, 

2001:82-83 apud. FERNANDES, 2005, p. 55). 

Para o historiador Pierre Nora (1993), lugar de memória é aquele que possui 

referências de registros vividos no qual se fixam lembranças e memórias é, portanto, 

lugar que, ao articular os sentidos material, simbólico e funcional, guarda significações,

afetividades e pertencimentos. Por isto permite que a memória se enraíze na 

materialidade, a ponto de o sujeito que vivencia o lugar tome-a como significativo e –

detentor de passagens expressivas do seu passado, o tome como um lugar de memória. 

No diálogo entre Antropologia e História desenvolvido por José Mauricio Arruti 

(2006) com o objetivo de compreender o processo de formação quilombola da 

Comunidade Sergipana Mocambo, do município de Pedra da Folha – a partir de uma 

atitude etnográfica denominada pelo autor de “nômade” (p.223) –, a memória e a 

história da comunidade são tecidas pelo trabalho do pesquisador em campo. Nesse 

                                                
95 O semiárido brasileiro é reconhecido, tão somente, como a região do país em que ocorrem secas 
cíclicas. A disseminação deste único sentido deixa escapar as mais diversas formas e significados de 
convivência presentes nesta região. Buscando o “arrombamento do lugar comum”, que fixa um discurso 
sobre a seca, Pimentel (2002), traz para a cena as tensões e distensões dos sujeitos, que alojados no local 
das suas existências congregam o que lhes é externo e produzem estados educativos daquilo que 
apreendem do mundo, tornam-se, no dizer do autor “fagocitadores do mundo” (p. 17). O autor toma como 
referência a experiência educativa realizada pelo Instituto Regional de Pequena Agropecuária- IRPAA em 
busca da temática: “o avesso da ordem e progresso: itinerários pedagógicos no subsolo das relações 
sociopolíticas no semiárido nordestino”. Uma busca pela compreensão das múltiplas possibilidades de 
convivência com o semiárido. 
96 Para entender a construção da identidade quilombola na comunidade de Mangal e Barro Vermelho-BA, 
Sandra Nivea S. Oliveira (2006) buscou na relação entre terra e educação as bases das suas respostas. 
Tentando escrever a história da comunidade, com base nas fontes orais, a autora mergulha no cotidiano da 
comunidade e descobre que o rio que cerca a comunidade é um elemento forte na organização das 
moradias e evidencia um jeito de “querer ficar junto”. Morar indica a própria identidade do grupo, conclui 
a autora, uma vez que: “a terra, que é também território, é o lugar da vida, de simbologias onde constroem 
identidades [...]”. Assim, o rio que banha a comunidade produz alimento material no fornecimento de 
peixes, água para a plantação, etc. e, especialmente, alimento não-material, pois serve de palco para a 
festa da Marujada e de moradia do Nego D´água, entidade importante para o grupo e que, segundo os 
moradores de Mangal, habita o rio (Idem. p.94) 
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esforço etnográfico, o autor descobre formas de evocar a memória e registrar fatos, 

especialmente, que a memória daquela comunidade é, antes de tudo, uma “memória 

territorial”. Desse modo, os fatos, antes de formarem uma cronologia, estão dispostos 

em encadeamento espacial: “[...] são as mudanças nos trilhos e nas cercas que 

demarcam as passagens entre as épocas” (p.243), diz o autor. Para Arruti, o território é 

para a memória da população do Mocambo suporte e moldura “o que foi registrado 

sobre o território é memorável, o que fica fora dele não é” (p.242). Na sua etnografia 

nômade, descobriu a “explosão horizontal dos fatos de memória derramada pelo 

território.” É deste autor a expressão – mnemo-territoriais – utilizada no título deste 

subitem, é uma construção gráfica que representa a relação necessária entre memória e 

território para a compreensão da origem da história do Mucambo, com “u”97.

Nesses termos, espaço, lugar (e território) são conceitos que produzem a 

inteligibilidade do meu esforço teórico-metodológico que buscou construir um 

panorama representativo da memória da comunidade por meio dos seus lugares de 

memória. Lugar, narrativa oral e memória formaram uma teia metodológica da HO. 

Lugar e espaço formam um dos pares de conceitos centrais no pensamento do 

historiador francês Michel de Certeau98. Lugar, para Certeau (2011), é um conjunto de 

coordenadas prévias, é a coexistência de determinadas relações e elementos dispersos e, 

por essa razão antecede ao espaço, este, por sua vez, seria a significação e articulação 

desses elementos, dessa dispersão pelos sujeitos. A articulação dos elementos dispersos 

do lugar se realiza por meio da ação e do discurso humano, ou seja: “o espaço é um 

lugar praticado”, diz Certeau (2011). O sujeito denota sentido ao conjunto disperso de 

elementos do lugar, na medida em que, age, usa, ler e diz. Há, nesses termos, duas 

formas de transformação do lugar em espaço: praticando e/ou narrando – Prática de 

espaço e relato de espaço – formam outro par de conceitos fundamentais na obra de 

Certeau (2011).

Essa conceituação de espaço e lugar é particular em Certeau99, ela é contrária, é 

inversa do sentido posto na maioria das formulações conceituais a respeito dos termos. 

A antropologia, por exemplo, chama de lugar antropológico, aquele lugar significado e 

diferenciado pela ação humana, é um lugar a que se pertence o oposto ao sentido de 

                                                
97Outro estudo que se destaca também pela articulação entre lugar e memória foi o realizado por Andrade 
(2008) em Igatu, Andaraí-BA. 
98 O autor possui outros pares de conceitos tais como o par: tática e estratégia. CERTEAU (2011); (2008).  
99 Durval Muniz de Albuquerque In. Centro de Extensão da Universidade Federal de Campina Grande, 24 
a 26 de setembro de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=2SXmcTMcDnk (acesso em 04/06/2012). 
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não-lugar100. O geógrafo chinês Yi-Fu-Tuan (1983)101 conceitua lugar como sendo o 

produto da experiência humana, ou seja, para o autor é a experiência que transforma o 

espaço em lugar, “o espaço é mais abstrato do que o lugar. O que começa com espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e o dotamos de 

valor”, de afetividade, na medida em que, o sujeito estabelece uma topofilia com o lugar 

(TUAN, 1983, p. 6). Assim, “lugar é laço” (ARAPUJO, 2006).  

Tuan (1983) abordar na realidade o valor afetivo, pois considera que o sujeito 

desenvolve laços ao longo da vida por intermédio da convivência, experiência com o 

lugar e com os demais. Tornando-se assim, um “mundo ordenado e com significado” 

(TUAN, 1983, p. 65).  O lugar é fechado, íntimo e humanizado (TUAN, 1983, p. 61) e o

espaço, por outro lado, é uma porção da superfície terrestre qualquer, ampla, 

desconhecida, temida ou rejeitada (TUAN, 1983). 

O território, assim como o lugar, não só espaço geográfico, é o produto da ação 

do ator, autor e agente que, ao deixar suas marcas, institui seus ideais, perspectivas e 

projetos diversos e muitas das vezes antagônicos102. O território é concebido pelos 

grupos humanos como meio biofísico, face vivida de poder, arena conflituosa de 

diferentes projetos, meio de produção configurado pelas relações econômicas que o 

transformam e, sobretudo, meio sociocultural produtor de significados, identificações e 

pertencimentos. Nesse sentido, a ideia de ser expulso do lugar –“refrigero” (terra 

comum da Serra), por exemplo, é mais que um deslocamento físico, mas especialmente, 

a perda de laços culturais, identidade, sentimento de localidade (FERRARO, 2008). 

Então, o trabalho com a memória103, exigiu uma inversão, uma adequação 

teórico-metodológica da pesquisa. Compreendi que só era possível me aproximar dos 

fatos e partes significativas do passado, da memória do lugar sem recorrer ao esforço 

físico, intelectual e sensível de deslocamento, de mergulho intensivo e vertical nos

topos, húmus (lugares) que marcam a complexidade da memória da comunidade. Nesse 

                                                
100 AUGÉ, 1994, p. 73 apud. FERRARO, 2008, p. 146. 
101 Na Geografia, os termos lugar e espaços são centrais.  Nesse campo de saber é possível identificar 
duas compreensões principais: Geografia Humanística e da Dialética Marxista.  Epistemologicamente são 
duas acepções de fundamentos divergentes, mas que possuem em comum o fato de terem surgido como 
reações ao positivismo então vigente o qual permite a dissociação Homem-meio como principio 
epistemológico. Yi-Fu Tuan é um dos expoentes dentro da Geografia Humanística (Leite, 1998). 
102 RAFFESTIN, 1993 apud. FERRARO, 2008, p. 143. 
103Ecéla Bosi (1994), na sua perspectiva inspirada em Halbwachs, a memória é trabalho, é todo o 
empenho de “re-fazer” o passado, em que a “a lembrança é uma imagem construída pelos materiais que 
estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual” 
(BOSI, 1994, p.55).  
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sentido, me permiti fazer uma narrativa pedestre, como diz Certeau (2011), em 

detrimento de uma narrativa voyeur. 

Fiz caminhadas a pé por toda a comunidade. Ainda no início da definição do 

projeto de pesquisa, fiz uma caminhada de 6 km do Mucambo Velho ao Mucambo. Na 

companhia de Vilobaldo Farias, caminhei pela comunidade no primeiro dia de trabalho 

de campo. Já instalada no Mucambo, fiz junto a “seu” Bernardino José dos Santos uma 

caminhada de cerca de 6 km até a área de Fecho de Pasto (área comum) e depois com 

Danilo Farias, até o Mota, roça familiar próxima a área de Fecho de Pasto cerca de 5 

km, na ocasião estava acontecendo um Batalhão104 na roça. Devo dizer que, traçar a 

cronologia dos fatos históricos que marcam a origem da sua ocupação e todo o processo 

de reconhecimento legal das suas terras só foi possível através do reconhecimento de 

parte da área. Fiz, guardadas as devidas e enormes proporções relacionadas à formação 

em pedagogia, uma espécie de “mapeamento topográfico” da comunidade, ou melhor, 

da região que compreende o que eles chamam de “Serras da Várzea Comprida e da 

Várzea Redonda”, a pé.  

Caminhar significa etimologicamente marchar, percorrer caminho, seguir e 

andar (Aurélio), no entanto, para esta pesquisa significou um dispositivo de pesquisa 

fundamental frente ao silêncio, já citado anteriormente. Dispositivo que significou 

percorrer o caminho da memória do grupo a partir das direções dadas pelos próprios 

moradores, guias das caminhadas, divididas, para melhor compreensão da memória e 

história do grupo por seus feixes de sentidos históricos, tais como: 

1- Caminhada pela área de Fecho de pasto – mito de origem expressão da 

identidade étnica e história da Luta pela terra de uso comum;

2- Caminhada pelas áreas individuais, as roças familiares– história da ocupação 

das terras pelas famílias e relação de parentesco; 

3- Caminhada por entre os ecossistemas educativos, lugares da genealogia das 

vivências materiais e existenciais105 dos sujeitos ator-autores da vida: as casas, a

igreja, os animais, a associação, o rio, o quintal, as vendas, os compadres, os 

laços e os desenlaces, “os heróis e bandidos” dos causos. Enfim, lugares de 

convívio, nichos ecológicos do cuidado com a vida e de sentidos produtores e 

                                                
104Tecnologia do povo de forte semelhança com o mutirão. Adiante essa forma de trabalho comunitário 
será discutida com maior detalhamento.  
105Ver conceito de Domicílios existenciais em Pimentel (2002, p. 228-240)
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produtos de cada sujeito, e, sobretudo o lugar da proliferação de fruição do 

saber-viver.  

A caminhada pela área de Fecho de Pasto foi emblemática inicialmente para 

ouvir as narrativas a respeito do mito de origem e compreender o sentido delas para o 

grupo. Como tudo tem um começo, o começo de tudo narrado pelo mito da “índia 

Mucamba”, objetivo e estabelecimento do grupo naquele lugar. Do ponto de vista 

político, o mito legitima os membros da comunidade como donos da terra porque são 

herdeiros daquela que lhe origem ao lugar. Do ponto de vista antropológico, o mito 

comprova uma descendência e uma identidade étnica.  

[...] nós somo dono daqui porque desde o começo que nossos 
antepassados índios morava aqui [...] No começo era eles... os mais 
velhos contavam dos índios eu tenho pouca lembrança por que você 
vê, os pais da gente naquela época eram muito carrasco, o velho meu 
pai mesmo quando ele estava conversando com uma pessoa você não 
podia estar passando ali. (Bernardino José dos Santos 19/12/2010). 

Achei na roça, trabalhando na terra, aí eu disse, mas aí queimava de 
um jeito [...] que acabava, negoção desse jeito assim todo feito de 
barro, bem queimadinho, um negócio daquele só podia ser de índio. 
Nós somos mesmo tudo é índio... misturado, né... (Bernardino José 
dos Santos, 19/12/2010) 

Como nos ensinou Godoi (1999, p.113), em estudo sobre os camponeses do 

Piauí, “para os camponeses, ler uma paisagem é ler o tempo”. Aqui, ler o tempo passado 

em que “os mais velhos contavam” e em que a experiência vivida se defronta com sinais 

deste passado, como os objetos encontrados na roça, nos demonstra a presença da 

memória fincada no lugar do vivido, ou seja, “a memória se enraíza no concreto, no 

espaço, no gesto, no objeto” (NORA, 1993, p. 9). 

As árvores, as serras, as nascentes serviam de “suportes de memória”, ou seja, de 

marcas mnemônicas provocadoras do ato de recordar. Assim, ao passarmos por uma 

“cavagem106” de uma antiga casa, Seu Bernardino nos fala sobre o café produzido, até a 

década de 1960,  pela comunidade e como esta monocultura, outrora principal fonte de 

sobrevivência dos moradores não mais sustenta a comunidade, hoje já não é mais 

produzida: “Aqui se chama Oiêro [...] Isso aqui era roça de café, isso aqui era uma 

moita de café que você meio dia não podia ficar aqui dentro que muriçoca não deixava, 

aqui olhe, era uma grota de café que eu queria que vocês vissem como era aqui”.

                                                
106 Espécie de terraplanagem. 
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Entender também a forma complexa de utilização da terra de uso comum, como espaço 

compartilhado e de circulação sazonal de plantio e pastoreio. 

A Serra é o que podemos chamar de lugar de memória assim definido por Nora 

(1993) como o lugar que guarda em si um leque de significações regadas, desde que o 

mundo é mundo, pela cumplicidade entre homem e natureza emergida pelo sentimento 

de pertencimento, identidade e afetividade. O lugar que guarda a origem, o começo de 

tudo expresso no mito da índia Mucamba guarda também saberes e instrumentos que 

permitiram o reconhecimento político do grupo como parte deste lugar, ou seja, a serra é 

um lugar “com efeito nos três sentidos da palavra material, simbólico e funcional” 

(NORA, 1993, p.21). 

A Serra significa o que o próprio nome dado “refrigero” para o gado em tempos 

de seca, fonte de água potável com suas inúmeras nascentes, córregos e rios, ou seja, 

fonte de vida material imprescindível para a sobrevivência do grupo, é também palco e 

razão da organização política, mas significa também fonte de vida imaterial que guarda 

na área do segredo107 água milagrosa que cura. 

A caminhada pela Serra foi fundamental para que eu conhecesse os limites da 

área reivindicada, bem como os confrontantes, como os fazendeiros e a Serra da 

Carnaíba, local onde se localiza o garimpo de esmeraldas. A partir daquele lugar é 

possível perceber o perigo esparramado pelo chão que cerca a área da comunidade. É 

possível entender também a forma de organização fundiária própria do Fecho de Pasto, 

onde existem as áreas de terra particulares (as roças familiares) dos moradores de um 

lado, as grandes áreas de terra dos fazendeiros de outro lado, e, especialmente a área de 

terra comum. 

Esta formação complexa tem como eixo organizador a Serra. A existência de 

pequenos proprietários de terra, moradores da comunidade, e grandes fazendeiros e 

mineradores torna o território de Fecho de Pasto um território contestado. Só foi 

possível entender esta geoespacialidade via reconhecimento in locu de parte do 

território108. Ao avistar de longe a localidade denominada de Paciência, o Seu 

Bernardino, nosso guia, por impulso inicia uma descrição daquilo que outrora só ouvia 

por meio de “meias palavras”, ou mesmo nem sequer era mencionado – o vento da meia 

noite – a tática de resistência criada na ocasião do conflito. A disposição geográfica do 

                                                
107 Uma caverna conhecida apenas por algumas pessoas da comunidade, daí o nome “área do segredo” de 
onde mina uma água milagrosa. 
108 Digo em parte porque a área é muito extensa 3.366 hectares (EHLE, 1997, p. 42) 
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lugar de memória, Paciência, provoca no sujeito ator-autor a narrativa. Além dessa 

descrição, outras informações a respeito da organização do espaço na “serra” nos foi 

relatadas: Aí olha aí, olhe. Ali tudo já é área individual, o Fecho de pasto ele pega aqui, 

corta lá o pé daquela serra e de lá volta, não tem aquele aceiro lá, lá onde passa 

aquelas tromba d’água, ali já pertence a Lagoa Grande. 

Os lugares-de-memória escolhidos pelos sujeitos da pesquisa não foram 

escolhidos aleatoriamente, todos seguiam uma lógica do transcurso histórico do grupo, 

especialmente, dos fatos que marcaram a Luta pela Serra da Várzea Comprida que 

resultaram no reconhecimento da área como Fundo e Fecho de Pasto tais fatos podem 

ser referenciados a partir da definição de Godoi (1999, 113), quanto às imagens-

movimento em que correspondiam a uma memória de ações vividas. Cada lugar nos 

indica que: [...] a memória se inscrever no solo do lugar e, à medida que seguimos a 

narração, os movimentos feitos não são apenas o percorrer um espaço, são antes a sua 

própria criação (GODOI, 1999, p. 112). 

Todo caminhar conjunto pela Serra foi decisivo para a construção de uma 

aprendizagem mútua, ou seja, tanto eu como pesquisadora aprendi muito sobre meu 

município de origem, sobre minhas raízes, como também para a construção de laços 

afetivos geradores de muitas situações prazerosas, de amizade de troca de merendas, 

durante as caminhadas, de confissões pessoais, e, porque não, de coleta de dados, em 

que a “estranha” interessada pela história do grupo foi gradualmente ganhando

confiança. Estes laços trazem a pesquisa um compromisso ético no tratamento dos 

depoimentos cedidos, bem como o compromisso de uma devolução significativa dos

resultados da pesquisa para os sujeitos. 

A HO desenvolvida desse modo tem como referência a formulação de 

Alessandro Portelli (2010) que a percebe como um artefato verbal construído pela 

autopercepção dos narradores, pelo encontro com o entrevistador, – aqui mediado pelos 

marcadores mnemo- territoriais, lugares-de-memória, esparramados pelo território e 

encontrados durante as caminhadas – e pela percepção e interpretação do entrevistador. 

A “entrevista”, nestes termos, é uma construção pensada, intencional mediada pelo 

contexto, pelos objetivos da pesquisa e, sobretudo pelos sujeitos atores-autores.

1.3 Os sujeitos da pesquisa: sabedores atores-autores
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Os sujeitos pertencentes à comunidade de Mucambo destacados como meus 

interlocutores chamei-os, sem receio, de sabedores. Espécie de trovadores e menestréis,

de griots de conhecedores, ou ainda de fazedores do conhecimento e animador

popular109. Sem perder de vista o lugar desses sabedores no processo de luta em defesa 

do seu território e a condição de cada um na origem de seus atos enquanto sujeitos. A 

expressão cunhada por Ardoino (1998),ator-autor, mostra que o sujeito tem: 

[...] a intenção e a capacidade conquistada de torna-se a si mesmo seu 
próprio co-autor, de querer se situar explicitamente na origem de seus 
atos e, por conseguinte, dele mesmo enquanto sujeito. Ele reconhece, 
dessa forma, a legitimidade bem como a necessidade de decidir sobre 
certas coisas por ele mesmo. Sem ignorar, também, os determinismos 
sociais e psicosociais que interferem necessariamente com ela. 
(ARDOINO, 1998, p. 29). 

Sujeitos produtos e produtores da vida. Sujeitos que, na trama complexa da vida, 

atuam com seus projetos, gramáticas e ideias na perspectiva de formar território 

específico dentro da possibilidade dos respectivos níveis de poder e concretização de 

projetos territoriais próprios. 

Com relação à escolha dos sujeitos da pesquisa, optei em segui um principio da 

HO em aponta a escolha dos sujeitos como não aleatória, como uma escolha intencional 

do pesquisador. O processo de objetivação racional levado a cabo desde o início da 

pesquisa de campo aborda a escolha dos informantes como um momento ímpar da 

trajetória da pesquisa devido ao turbilhão de dimensões (subjetivas e pragmáticas) 

acionadas nessa tarefa. Para realização da pesquisa, defini como eixo de definição dos 

sujeitos a posição territorial dos sujeitos no processo de identificação-territorialização

da comunidade, ou seja, os sabedores ator-autores “de dentro” da comunidade, bem 

como, os sujeitos “de fora” que participaram de forma direta do processo de 

reorganização e especificação do modelo político-territorial.  

Explico melhor. Todas as pessoas da comunidade são sabedores, no entanto, 

para efeito da pesquisa, elegi como informantes os sabedores, tanto do sexo masculino 

como do sexo feminino como também jovens e adultos, que ocupam/ocuparam lugares 

de destaque na organização social, política e cultural da comunidade. Aqui incluo os 

                                                
109 Chamados de Doma ou Soma, os conhecedores, em Bambara, em Fulani de Donikeba, os fazedores de 
conhecimento, na região de Silatigui, recebe o nome de Gando ou Tchiorinke, o mesmo que conhecedor, 
na África Subsaariana os animadores públicos e contadores de histórias, são chamados degriots, e de dieli
em Bambara (HAMPATÊBÁ,1982,p.202). 



 74 

sabedores “de dentro” da comunidade que participaram como lideranças políticas da 

luta em defesa da área de Fecho de Pasto nos períodos deste processo vivenciado pela 

comunidade.  

Foram selecionados também sabedores que atuam como dinamizadores culturais 

da vida na comunidade, responsáveis pela organização, por exemplo, do samba, do 

reisado e dos rituais litúrgicos da igreja, bem como os sabedores mais velhos guardiãs 

da memória do povoado. Cabe salientar que, dentro da comunidade, estes lugares não 

são delimitados, ou seja, aquele que é liderança política é também, liderança religiosa, 

caso do Sr. Vilobaldo Farias ou ainda como D. Antônia Farias organizadora do reisado 

e das celebrações na igreja e do samba, mas que também é atuante no processo de luta.   

Os sujeitos “de fora” são pessoas que representam instituições/entidades (igreja, 

academia, poder político da região e do estado) mediadoras do processo de identificação 

e territorialização110 da comunidade como: os técnicos e/ou militantes da CPT, padres 

da igreja católica, dirigentes da Central de Associação de Fundo e Fecho de Pasto, 

técnicos da CDA, a coordenadora da Escola Família Agrícola (EFA), de Antônio 

Gonçalves (BA), Maria Elizabete Oliveira da Silva e da EFA – Monte Santo (BA), 

Veronilde Oliveira da Costa e o vereador Jurandi Menezes111.

Esses sujeitos e suas sabenças formaram o eixo desse estudo que centralizou o 

olhar na memória para onde aportam sentidos do saber-viver comunitário. Para tanto, fiz 

incursão em que as perspectivas “diacrônica” e “sincrônica” tiveram uma articulação 

entre si. Assim, um breve panorama histórico da comunidade, ungido pela memória 

social das pessoas e pelos documentos encontrados, foi construído, ao tempo em que fiz 

observações e registros de inspiração etnográfica das práticas cotidianas dos sabedores 

                                                
110Arruti (2006), como já citado anteriormente como o precursor é o formulador de um modelo 
quadripartido de processos empiricamente imbricado pelos quais uma comunidade reconhecida 
legalmente como tradicional acionou: primeiro, processo nominação, o movimento de instituição de uma 
categoria jurídica ou administrativa que, englobando uma população heterogênea com base em 
determinadas características comuns, institui-se como sujeito de direitos e deveres coletivos e como um 
objeto de ação do Estado. Chamo de processo de identificação o movimento de passagem do 
desconhecimento à constatação por parte dos sujeitos sociais atingidos por um tipo de situação de 
desrespeito com caráter coletivo, instituindo, assim, tal coletividade como fonte de pertencimento 
identitário e como sujeito de direitos, moralmente motivado para a mobilização contra tal desrespeito. 
Chamaremos de processo de reconhecimento o movimento de passagem do desconhecimento à 
constatação pública de uma situação de desrespeito que atinge uma determinada coletividade, do que 
decorre a admissão de tal coletividade como sujeito (político e de direito) na esfera pública e de tal 
desrespeito como algo que deve ser sanado ou reparado. Finalmente, chamo de processo de 
territorialização [...] o movimento de reorganização social, política, econômica e cultural de uma 
coletividade que está em processo de fixação e delimitação espacial por meio da sua objetivação jurídico-
administrativa (ARRUTI, 2006, p. 45-46) [grifos meus].  
111Entrevistei também os professores da Escola Municipal na comunidade, o Secretário Municipal de 
Educação de Antônio Gonçalves, e o prefeito de Antônio Gonçalves, Roberto Carlos Dantas.
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atores- autores da pesquisa, expressos oralmente do seu cotidiano, do contexto “[...] é

como peixe fora da água: morre e se decompõe... perde sua carga de sentido e de vida 

[...]” (ZERBO, 1982, p. 27).

Os quadros 2 e 3, abaixo, apresentam os sujeitos da pesquisa especificando as 

suas idades, sexos, escolarização formal, além da entidade a que estão vinculados, a 

formação profissional e a ocupação, além do papel que cada uma ocupa na organização 

do movimento. 

Quadro 2. Sabedores autores-atores “de dentro” da comunidade 

Nome Idade Escolarização Sexo Ocupação Função na 
comunidade/movimento

Cantídio Lima 
da Silva

100 anos Alfabetizado Masculino Aposentado
Trabalhadora 
rural

Considerado como 
mestre, “o mais velho”

Bernardino 
José dos 
Santos

69 Alfabetizado Masculino Aposentado e 
trabalha ainda na 
roça

Fiscal da Serra na 
ocasião do conflito, 
primeiro presidente da 
Assciação e Liderança 
comuitária

Vilobaldo 
Arlindo de 
Farias- Viló

62 Estudou até a 7ª 
série 

Masculino Roça e locutor da 
rádio AM Caraíba

Liderança política, cantor 
e locutor

Antônia Farias 67 Ensino 
Fundamental 
completo

Feminino Aposentada Animadora religiosa e 
cultural

Rubens de 
Farias-
Rubinho

47 Ensino 
Fundamental 
completo

Masculino Na roça e na EFA Fiscal da Serra na 
ocasião do conflito, 
rezador, liderança 
politica

Doralice de 
Souza 
Miranda- Dôra

70 Ensino 
Fundamental 
completo

Feminino Aposentada
Trabalhadora 
rural

Fiscal da Serra na 
ocasião do conflito, 
liderança religiosa e 
politica

Manuel Souza 
Cruz- Seu 
Cizinho

70 Alfabetizado Masculino Aposentado
Como trabalhador 
rural

Fiscal da serra na ocasião 
do conflito

Idelfonso 
Manoel Dantas

68 Alfabetizado Masculino Aposentado
Como trabalhador 
rural

Membro da roça 
comunitária

Renato Alves 
Menezes

62 Alfabetizado Masculino Roça Membro da roça 
comunitária

Joelson Farias 29 Ensino Médio 
completo

Masculino Roça Liderança jovem 
Presidente da Associação 
2010-2012

Danilo dos 
Santos Farias

19 Ensino Médio 
incompleto

Masculino Estudante da EFA Liderança jovem

Juraci Farias 
Dantas

39 Ensino 
Fundamental 
completo

Masculino Roça e é pedreiro Presidente da Associação 
2008-2010

Joelma Farias 42 Ensino 
Fundamental 
completo

Feminino Dona de casa Membro do grupo de 
Jovem na ocasião do 
conflito
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Maria 
Francisca dos 
Santos – Dona 
Santa

68 Alfabetizada Feminino Aposentada 
Como 
trabalhadora rural

Ministra da eucaristia e 
sabedora dos remédios 
com plantas medicinais

Branca 40 Ensino 
Fundamental 
completo

Feminino Dona de casa Membro do grupo de 
Jovem na ocasião do 
conflito

Francisquinho 70 Alfabetizado Masculino Aposentado Fiscal da Serra na 
ocasião do conflito

José Carlos de 
Sousa Farias 

49 Alfabetizado Masculino Roça Presidente da Associação 
2001-2003

Quadro 3. Sujeitos da pesquisa “de fora” da comunidade 

Nome Entidade Formação Função/Mediação
Paulo Ehle Igreja católica Direito
Luiz Tonetto Igreja Católica - Padre vinculado a CPT
Jurandi de Jesus Menezes Vereador Ensino médio Liderança religiosa e 

vereador
José Salvo CAFFP- Sr. do Bonfim - Presidente da Central 2009
Carlos Eduardo Cardoso 
Lima

CAFFP- Sr. do Bonfim Técnico em agronomia Membro da diretoria da 
Central 2009

Ozelito Souza Cruz CPT (na ocasião da luta) Sociólogo Assessor da CPT na 
década de 1980

Juvaldino Nascimento (Sindicato Trabalhadores 
Rurais Campo Formoso)

- Membro da diretoria do 
sindicato

Marivanea de Jesus CAFFP (hoje CETA) Pedagoga Membro da diretoria da 
Central em 1994

Lourdes Montes Cardoso Sindicato Trabalhadores 
Rurais de Antônio 
Gonçalves

Ensino Fundamental 
completo

Membro da diretoria do 
sindicato em 1980

Romero Falcão Menezes CPT (na ocasião da luta) - Assessor da CPT na
década de 1980

Solange Martins EBDA Sr. do Bonfim - Técnica EBDA
Robervânio Guimarães 
Ribeiro

CAFFP- Sr. do Bomfim Técnico agrônomo Membro da diretoria da 
Central em

Marina Rocha CPT- Juazeiro CPT- Juazeiro
Sander Prates CPT Direito Advogado da CPT
Raimundo Jeremias de 
Sousa

CAFFP - Membro da diretoria da 
Central 

Tânia Maria Alves Araújo CAFFP - Membro da diretoria da 
Central em

Maria Elizabete Oliveira 
da Silva

EFA – Antônio 
Gonçalves

Ensino Médio completo Coordenadora da EFA –
Antônio Gonçalves

Veronilde Oliveira da 
Costa

EFA – Monte Santo Pedagoga Coordenadora EFA –
Monte Santo

Zoé Bezerra Reinaldo CDA- Senhor do Bonfim Matemática Extencionista CDA em 
1989
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Esse leque de informantes foi decisivo para compreender o que os sentidos das 

sabenças costumeiras presentes tanto na história da ocupação das terras da comunidade 

quanto narrativas do processo da luta. Como se pode perceber no Quadro 2, há uma 

predominância dos homens na direção do movimento e das mulheres nas atividades 

religiosas e culturais. A organização comunitária é formada por homens e mulheres 

“mais velhos e velhas” e com baixo nível de escolarização e, em sua maioria, trabalham 

ou trabalharam na roça, segundo os dados expressos no Quadro 2. Ainda de acordo com 

o Quadro 2, é possível notar que os mais jovens, homens, possuem maior escolarização.  

O Quadro 3 indica que as entidades e instituições mediadoras são de origem 

governamental (EBDA, CDA) e religiosa (CPT) e seus assessores e técnicos possuem 

formação variada dentro das Ciências Humanas. 

As histórias de vida dos sabedores atores-autores de “dentro” da comunidade 

estão espalhadas por toda a tese. Em cada história, o registro da presença marcante da 

Serra, da comunidade e da terra na vida desses sujeitos que, ao elencar cenários, lugares 

e eventos significativos das suas existências apresentam um leque de sentidos sobre a 

forma de ensinar, de aprender, enfim de viver local. 

O processo de pesquisa é uma teia que envolve a relação provocada pelo 

pesquisador e pelas possibilidades incontroláveis e indefinidas a priori de sentimentos. 

O situar ético do pesquisador frente aos seus sujeitos pode se constituir um devir de 

sentimentos e atitudes propícios para a produção competente do conhecimento 

(MAFFESOLI, 2005a). O vínculo constituído no processo cria possibilidades de 

diálogos, de partilha de saberes e de visões de mundo, de histórias de vida fundamentais 

para as posições de alteridade. Nestas situações de alteridade na pesquisa é fundamental 

a circularidade de práticas, exige, portanto uma razão aberta e sensível frente ao 

fenômeno pesquisado assim como sugere Maffesoli (2005a). 

1.4 O sentido da Razão aberta e sensível na trama do trabalho de campo 

Para uma compreensão da constituição de determinada cultura se faz necessário 

a realização de textualização que considere, a partir de um movimento circular, 

determinado aspecto cultural do lugar que depois o contextualize em uma realidade 

mais global (RICOEUR apud. CLIFFORD, 1998). Este caminho circular exige 

dispositivos e, acima de tudo, uma postura do pesquisador pautada na escolha de 

algumas orientações teóricas que alimente seu olhar, seu escutar e seu escrever em 
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campo e, sobretudo uma atitude sensível frente aos sujeitos e seus processos de 

constituição do modo de vida. 

Roberto Cardoso de Oliveira (2000) em seu texto Trabalho do Antropólogo:

Olhar, ouvir e escrever coloca em foco o que ele denomina de atos cognitivos como 

etapas dependentes da investigação empírica dos fenômenos sociais tanto quanto a 

construção do texto resultante da pesquisa: o olhar, o ouvir e o escrever. O olhar e o 

ouvir etnográficos, como atos cognitivos que necessitam de disciplinamento e de 

domesticação teórica para produzir um discurso escrito criativo, voltado à construção da 

teoria social, uma vez que, “seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido 

pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade.” 

(OLIVEIRA, 2000, p. 19) 

Considero o argumento de Roberto Cardoso Oliveira (2000) fundamental para o 

planejamento, execução e interpretação do trabalho de campo do tipo etnográfico, uma 

vez que, o lugar de nossa formação acadêmica deve ser problematizado e utilizado sob 

pena de escamotearmos valorosas informações advindas dos episódios ocorridos em 

campo por falta de um repertório teórico capaz de, por uma espécie de prisma, permitir 

a visualização da imagem.                                                                                                                                

Por outro lado, a ideia de recuperar a sensibilidade na apreensão do objeto 

investigado também merece ser destacada aqui. Esta qualidade delicada, como diz 

Lévi-Strauss (1996), abarca corpo e mente na busca de compreender o fenômeno 

aparentemente impenetrável ou, muitas vezes, naturalizado porque familiar: seus 

sentidos complexos e sua inteligibilidade mais densa por meio da sensibilidade, do faro 

e do bom gosto, ou seja, de qualidades delicadas. Qualidades que fogem do racional 

puro e da perspectiva lógica e que, por este motivo, foram renegadas ao anonimato da 

vida privada das pessoas. No entanto, o conhecimento não pode se restringir a uma só 

perspectiva e o significante é “[...] a mais elevada forma de ser racional [...]” (LÉVI-

STRAUSS, 1996, p. 53). 

Inspirado na figura mitológica de Dionísio, Maffesoli (2005) apresenta a sua 

proposta de se compreender o mundo onde a solidificação de uma pluralidade de 

práticas na compreensão dos fenômenos sociais é utilizada: 

Dizendo o mesmo em outras palavras, convém elaborar um saber 
“dionisíaco” que esteja o mais próximo possível de seu objeto. Um 
saber que seja capaz de integrar o caos ou que, pelo menos, conceda a 
este o lugar que lhe é próprio, um saber que saiba, por mais paradoxal 
que isso possa parecer, estabelecer a topografia da incerteza e do 



 79 

imprevisível, da desordem e da efervescência, do trágico e do não-
racional. Coisas incontroláveis, imprevisíveis, mas não menos 
humanas. Coisas que, em graus diversos atravessam as histórias 
individuais e coletivas. Coisas, portanto, que constituem a via crucis
do ato de conhecimento (MAFFESOLI, 2005, p. 13). 

O reconhecimento dos diversos significados e sentidos advindos das práticas 

humanas e também dos elementos da subjetividade adstritas ao próprio pesquisador fez 

com que Maffesoli (2005) sugerisse uma fenomenologia. Tal fenomenologia se 

fundamenta nos preceitos fenomenológicos de autores como: Edmund Hursserl (1859-

1938), Georg Simmel (1858-1918), Alfred Schutz (1899-1959), Gilbert Durand (1969) 

e Martin Heidegger (1889). Vale destacar que a fenomenologia apresentada por 

Maffesoli (2005) apropria-se das contribuições destes pensadores e acrescenta, na 

atitude investigativa de fenômenos sociais contemporâneos, as dimensões do sonho, do 

afeto, do sentimento, do lúdico. 

O discurso moderno que nos orientou a compreender as experiências coletivas, 

as relações sociais e suas problemáticas a partir de grandes conceitos e de análises 

macros, tal como argumenta Maffesoli (2005), deixa escapar ambivalências, 

ambiguidades e contingências do viver social. A diversidade inerente neste viver social 

se manifesta por formas espontâneas e às vezes contraditórias e só podem ser 

observadas e compreendidas através de uma aproximação sensível do cotidiano 

daqueles que constroem e se constroem nos espaços das relações primárias (Idem.).  
As coisas e as pessoas são o que são; procedem e organizam-se de 
acordo com uma disposição que lhes é própria. Assim, em vez de 
desejar “pega-las” no conceito, talvez valha mais a pena acompanhar
a energia que está em ação em tal propensão. De minha parte propus 
pôr em ação um pensamento de acompanhamento, uma “metanóia” 
(que pensa ao lado), por oposição a “paranóia” (que pensa de um 
modo impositivo) próprio da modernidade. Algo como uma 
sociologia da carícia sem mais nada a ver com o arranhão conceptual. 
(MAFFESOLI, 2005, p. 19) [grifos meus] 

 Este desafio da Sociologia da Carícia coloca em cena o cotidiano como um 

espaço-tempo fundamental para a atividade de pesquisa. Um cotidiano de um indivíduo 

ou grupo não apenas orientado por um comportamento racional, mas, sobretudo, por um 

indivíduo governado pelo afeto, pelo simples sentimento de pertencer à. A 

compreensão de um grupo, ou de um coletivo como é o caso, deve considerar que o que 

faz com que pessoas se liguem, desliguem e re-liguem a determinado Movimento Social 

pode está relacionado não apenas a racionalidade, mas também a afetividade. Nestes 

termos, o indivíduo deixa de ser compreendido como aquele que é dirigido apenas por 
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uma razão técnica instrumental, este, passa a ser visto na contemporaneidade, como 

sujeito orientado pelas fulgurâncias da afetividade, do sentimento, do sensível. Um 

indivíduo que vive em um tempo em que os avessos se ligam. Um indivíduo que se 

constitui com o outro numa relação dialógica das diversas facetas opostas do cotidiano. 

Assim se exprime a sinergia da razão e do sensível. O afeto o 
emocional, o afetual, coisas que são da ordem da paixão, não estão 
mais separados em um domínio à parte, bem confinados na esfera da 
vida privada; não são unicamente explicáveis a partir de categorias 
psicológicas, mas vão torna-se alavancas metodológicas que podem 
servir à reflexão epistemológica, e são plenamente operatórias para 
explicar os múltiplos fenômenos sociais, que, sem isso, 
permaneceriam totalmente incompreensíveis. Em outras palavras, é 
preciso fazer de uma fraqueza uma força inegável, e, perceber que, ao 
negar certos aspectos do dado mundano, corre-se o risco de culminar 
com seu retorno em massa de maneira perversa. Numa palavra, 
compreender que a racionalidade aberta integra como parte o seu 
contrário, e que é dessa conjunção que nasce toda percepção global 
(MAFFESOLI, 2005, p. 54). 

A razão aberta apresentada pelo autor permite encarar os coletivos, os sujeitos e 

suas comunidades sem o poder historicamente ligado a razão puramente instrumental. 

Permite, também, que o próprio pesquisador deixe-se seduzir e sinta integralmente as 

potencialidades das experiências dos sujeitos por ele investigados, no dizer de Maffesoli 

(2005, p.56) “é estando enraizado no ordinário, que o conhecimento responde melhor a 

sua vocação: a libido sciendi. Por que não dizer: um saber erótico que ama o mundo que 

descreve.”

O olhar por dentro pode despontar atitudes e práticas racionais fundamentadas 

em uma perspectiva lógica, como pode também revelar práticas e atitudes que fogem a 

lógica racional e se filiam e se identificam especialmente com dimensões afetiva. Neste 

sentido, o autor se pergunta: como surpreender o dinamismo em ação na vida diária, dar 

conta da razão interna que percorre, por vezes de modo desordenado, os pequenos atos 

criativos vividos dia a dia? Qual poderia ser a sensibilidade teórica, ou melhor, as 

categorias úteis e necessárias para perceber e compreender novas formas de 

sociabilidade que nascem sob nossos olhos? Para tentar responder tais desafios o autor 

sugere três categorias: a descrição, a intuição e a metáfora.  

            Descrever é buscar perceber todas as formas fundantes da vida sem, contudo 

fragmentar as relações sociais; o conteúdo das formas sociais é portanto descrito a 

partido que ele denomina de raciovitalismo. Esta descrição, para Maffesoli (2005) é

atenta aos fenômenos empíricos da vida cotidiana que são compostos, segundo o autor, 
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de formas estáticas e dinâmicas que devem ser acariciadas por um olhar que reconheça,

em profundidade, o que acontece na vida banal e que se manifestam de diversas 

maneiras: lógicos/racionais; emocionais/ lúdicos. 

 A apreensão dos fenômenos sociais é marcada por uma espécie de relação 

pendular conflituosa entre: o outro nativo e o outro pesquisador; interior e o exterior; 

local e o global; o sensível e o racional. Para completar a lista, Laplantine (2004) 

acrescenta: “enfim entre a descrição e a explicação”. Segundo o autor, a racionalidade

científica se construiu amparada na ideia de ruptura com o universo da sensação, 

especialmente com o da visão, considerado como ilusório e ingênuo foi negligenciado a 

favor de uma ciência pautada na explicação racional. Desta maneira, a descrição, 

fundamental para a compreensão da sociabilidade contemporânea, deve permanecer às

margens da ciência apenas como primeira etapa do processo investigativo das Ciências 

Sociais devido ao seu caráter problemático.  

 No entanto, no universo das Ciências Sociais se verifica a busca por posturas 

investigativas que não se restrinjam a uma sistematização de teorias e tratados 

científicos. Uma crise dos paradigmas se arrasta há algum tempo no meio acadêmico e,

neste contexto, a descrição ganha contornos de legitimidade, uma vez que, ao participar 

do universo “nativo”, o etnógrafo descreve de forma regular e sistemática, o que 

observa aquilo que olha “[...] não pensem, olhem, contenta-te em pintar aquilo que 

vês”112, isto porque: “eu vejo, eu sinto, portanto eu tomo nota, eu olho e eu 

penso”(Laplantine, 2004) 

O que apreende enquanto participa do cotidiano dos seus “sujeitos” via registro 

dos signos, dos contatos, dos eventos, das suas relações, das descobertas, das 

frustrações, dos envolvimentos afetivos, inclusive, deve ser por meio da ação que 

descreve cenários, ambientes; define o campo, os informantes, os sujeitos. Assim é que, 

enquanto observa o ambiente, ele cria um registro que, embora seja particular e por isso 

é específico, ambiciona dar significações ao registro feito em um “movimento que vai 

do ver ao escrever, e que, a partir da escrita volta para o ver” (CERTEAU apud. 

LAPLANTINE, 2004, p. 122) e com tudo isto atingir o status de sistematizações 

dotadas de sentido que extrapole ao seu gabinete. 

                                                
112Expressão de Wittgenstein utilizada por Laplantine (2004). Inclusive, este último utiliza em seu texto 
Descrição e Explicação (2004) as contribuições de Wittgnstein na análise da linguagem e das condições 
do texto descritivo (etnografia) e explicativo (antropologia).  
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A intuição, desprezada por muito tempo pela racionalidade técnica da 

modernidade, é resgatada em Maffesoli (2005). Segundo o autor, não é apenas uma 

qualidade psicológica, mas, por sedimentar a experiência ancestral, pode exprimir um 

saber incorporado onde um determinado grupo ou uma determinada pessoa pode 

exteriorizá-lo mesmo inconscientemente. Deste modo, o pesquisador deve ser, antes de 

mais nada, um “farejador social”, aquele que saiba farejar as contingências sociais. Isto 

é,

Alguém que saiba reconhecer que, no devir cíclico das histórias 
humanas, o instituinte, aquilo que periodicamente (re)nasce, nunca está 
em perfeita adequação com  instituído, com as instituições, sejam elas 
quais forem, que sempre são algo mortíferas. (MAFFESOLI, 2005, p. 
131). 

           Assim, buscar a análise das contingências sociais do Mucambo a partir não 

apenas da descrição, mas também na intuição, permitiu o religamento e a aproximação 

minha (sujeito) e do objeto, ou seja, para além de objetivar, tentei senti.  (MAFFESOLI, 

2005, p. 131). Maffesoli (2005) também argumenta que na abordagem dos fenômenos 

sociais cuidadosas e respeitosas do imaginário cotidiano, a metáfora pode auxiliar na 

sua descrição, ajudando-o a compreender o valor das coisas e a sentir os sentidos e 

significados.  

As metáforas estão em toda parte do mundo cotidiano – na música, na dança, em

poema, a canção, na comunicação, na moda – então, o olhar do pesquisador deve 

apontar para a importância destas “coisas” compreendendo sua forma e conteúdo, 

aspecto considerado caro na etnografia, ou seja, poder compreender o mundo que “já 

está lá” aproximando-se das coisas e dos seus sentidos inventados por este mundo. Para 

traduzir uma compreensão do mundo desta forma, Maffesoli (2005) sugere a figura 

metafórica de Dionísio como a que assume a multiplicidade de práticas e fenômenos 

sociais favorecendo as emoções da vida banal, contrapondo-se a figura de Prometeu que 

representa toda a instrumentalidade racional do mundo. Por aqui, opto por caminhar em 

busca de uma relação complementar e solidária entre o inteligível e o sensível, 

dimensões a primeira vista opostas.  

A noção de “complementaridade” me remeteu a considerar na relação pendular 

conflitosa, mas necessária, entre dimensões aparentemente opostas como: o dar e 

receber; dentro e o fora; conhecimentos científicos e saber popular; próximo e distante; 
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o racional e sensível113 no processo pensado e sentido da pesquisa em que mucambolei, 

mucambiei, mucambei.

                                                
113Para a cultura africana, diz Fernandes (2005): “[...] o ideário de comunidade desta cultura passa pela 
idéia de complementaridade, diferenciando-se, deste modo, das sociedades modernas ocidentais que se 
desenvolveram com o ideário de separação e fragmentação com base no crescente processo de 
racionalização social. A cultura nagô, ao contrário da cultura européia, se caracteriza por uma elaboração 
ou visão de mundo classificadora de princípios transcendentes ou forças cósmicas que regem o universo. 
Estes princípios ou poderes se distinguem entre si e são inexoravelmente complementares.”
(FERNANDES, 2005, p. 148)
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FECHO II 

MEMÓRIA E HISTÓRIA DO PROCESSO DE 
INDENTIFICAÇÃO E TERRITORIALIZAÇÃO 

DO MUCAMBO 
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INTRODUÇÃO

[...] nós quando fomos pra luta foi nesse 
sentido, pra dizer: nós existimos! Essa 
comunidade existe? Existe! 

Rubens Farias 

Existir. Eis o desafio de comunidades rurais historicamente invisibilizadas pelo 

poder público e por toda a sociedade. Existir. Eis a ação praticada coletivamente há 

localizar mais de trezentos anos por homens e mulheres do campo. - Existe! Eis o que 

dizem os que compõem a “história do invisível”. A “história do invisível” não é contada 

em livros que versam costumeiramente sobre reis, rainhas e homens poderosos, 

certamente a “história do invisível”, hoje com maior repercussão, é bem distinta daquela 

narrada pela historiografia oficial corriqueiramente escrita por quem retirou dos 

“invisíveis” o direito de contar versões sobre acontecimentos e fatos que lhes dizem 

respeito.  

Eis, portanto, o meu desafio: contar a história da ocupação das terras114 de uma 

destas muitas comunidades invisibilizada historicamente indicando as bases que 

constituíram a travessia dos moradores de posseiros imemoriais da terra a membros de 

uma comunidade de Fundo e Fecho de Pasto – FFP analisando, para tanto, a forma 

como continuaram existindo e ocupando a terra apesar de pressões dos grileiros, 

mineradores, fazendeiros e líderes políticos da região sobre o território que ocupavam 

desde os tempos dos seus antepassados. São pressões que expressam a intensa 

conflitualidade115 no campo brasileiro alimentadas pelas atuações dos agentes 

hegemônicos do capital e do Estado.  

Para encontrar os vestígios da “história invisível” do Mucambo, tive que subir-

descer-descer-subir vales e morros íngremes das serras que compõe a cordilheira do 

Espinhaço. Entre tombos e solavancos causados pela degradada estrada de chão, 

deparei-me com dégradé de verde que compunha a paisagem, noções das tonalidades do 

“invisível” marcadas no chão e no dizer dos moradores. Rastros e relatos de um povo 

que narra a própria história sempre na primeira pessoa do plural – nós. Falam de paz e 

                                                
114 Godoi (1999) em O trabalho da memória: cotidiano e história no sertão do Piauí, utiliza a memória 
dos sertanejos para apreender a história da ocupação de terras. Pela relevância e originalidade dessa 
pesquisa tomo-a como referencial. 
115 Fernandes (2004 apud. GERMANI, p. 1) 
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de luta, de derrotas e de vitórias e, especialmente, da organização de estratégias criativas 

na busca da afirmação das suas seculares existências (in) visíveis. 

Nestes termos, este Fecho II é dedicado a descrição e análise da trama histórica do 

processo de formação, da metamorfose identitária da comunidade do Mucambo. Este 

processo de formação segue ritos de passagens que se iniciam com a identificação, por 

parte do grupo, do “desrespeito” ao conjunto de condutas de sentido moral relativas ao 

direito sobre a terra e segue com a instituição coletiva de pertencimento identitário à 

categoria política, jurídica e administrativa de Fundo e Fecho de Pasto (ARRUTI, 

2006; ALMEIDA, 2008).  

Como estratégia de aproximação da complexidade desse processo de formação, os 

capítulos dois, três e quatro descrevem: no segundo capítulo um panorama histórico da 

origem e ocupação das terras do Mucambo, bem como os fundamentos morais que 

orientam o direito sobre a terra nesta comunidade. A função desta descrição histórica é 

buscar, na história da comunidade e na constituição dos direitos consuetudinários 

referentes à terra, os fundamentos que compuseram a base da identificação, por parte 

dos sujeitos, dos riscos e ameaças sobre a terra; no decorrer do terceiro capítulo, é feito 

uma análise do sistema de uso comum da terra verificado na Serra da Várzea Comprida. 

Nele, as características singulares deste sistema calcadas nas especialidades geográficas 

e históricas da região, serão discutidas. No quarto e último capítulo, é apresentada uma 

narrativa histórica sobre a Luta da Serra da Várzea Comprida, com enfoque no 

processo de identificação, de reconhecimento e de territorialização levado a cabo pelos 

moradores do Mucambo, BA. 

Assim, as narrativas sobre a procedência da comunidade indicam que a origem é 

indígena e centrada na figura mítica de uma mulher, denominada Mucamba. O nome 

Mucambo faz referência ao nome da índia Mucamba. Seus moradores também 

sustentam que a comunidade existe há mais de 300 anos e, depois dos índios, famílias 

passaram a ocupar as terras férteis dos vales nas encostas da serra. A memória das 

histórias e práticas da ocupação e origem da comunidade foram instrumentos 

fundamentais no momento do conflito, foram instrumentos de mobilização simbólica, 

moral e política do grupo.  

Indicam também uma atualização de um tipo de economia citado por Thompson 

(1998) como sendo uma “economia moral” na organização desse arranjo territorial 

especifico. A ocupação e uso das terras no Mucambo (BA) entrelaça, de forma 

complementar, duas modalidades de apropriação da terra – a posse de uma área 
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individual; o uso comum de outra área, denominada localmente de A Serra da Várzea 

Comprida ou de refrigero com base em regras e condutas referente a uma ética de 

sentido moral. 

Característica muito comum desse tipo de espacialidade das denominadas “terras 

tradicionalmente ocupadas”. Ao que pese as suas diferentes configurações, elas 

possuem, via de regra, princípios e condutas relativos ao uso da terra comum baseado 

por uma espécie de “sentido moral” a orientar as práticas e estratégias de ocupação e 

apropriação da natureza de terras comuns. Estas terras de uso comum ficaram invisíveis 

por muito tempo nos dispositivos jurídicos de categorização cadastrais e censitárias 

rurais da estrutura agrária116, mas que se fazem presentes na realidade do campo 

brasileiro apesar das interpretações evolucionistas que as considerarem como 

“resquícios do passado”, fadadas ao fracasso frente a inevitável “evolução histórica” 

(ALMEIDA, 2008). 

O convite é para que o leitor entre no universo mucambeiro e aproxime o seu olhar 

da história de uma comunidade historicamente invisibilizada. Devo ressaltar que a 

narrativa apresentada é específica, no entanto, não tem a pretensão de ser única, uma 

vez que, compreendo que toda narrativa é fruto de um olhar e, por isto, sempre fica algo 

na periferia, porque, como diz Albuquerque (2011) o nosso olhar não é absoluto é 

sempre perspectivo.  

                                                
116 Ausentes nas categorias cadastrais e censitárias do domínio jurídico formal brasileiro sobre a 
dominalidade da terra (ALMEIDA, 2008, p. 28) 
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CAPÍTULO 2

2 MUCAMBO: TERRA DE ÍNDIOS117

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos 
carecem de fechos; onde um pode torrar dez, 
quinze léguas, sem topar com casa de 
morador; e onde criminoso vive seu cristo-
jesus, arredado do arrocho de autoridade.  
(João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas)

No desenrolar das narrativas memoriais sobre a história de um dos raros fechos

de pasto do sertão baiano – CFFP Mucambo – se verifica a presença de uma narrativa 

oral comum explicando o principiar da comunidade. Assim, as respostas à pergunta 

acerca de como surgiu o Mucambo, nos remetem ao mito de origem falando de uma 

índia Mucamba como responsável pela origem da ocupação das terras que hoje 

delimitam o Mucambo. Uma história oral transformada em tradição pelo grupo e 

disseminada para legitimar o pertencimento imemorial a terra frente a tantas ameaças. 

Esta forma de narrar a fundação da comunidade muito se assemelha com a dos 

camponeses estudados por Godoi (1999, p. 112) quando estes demarcaram como ponto 

de referência na linha ascendente dos povoados piauienses de Várzea Grande, Sítio do

Mocó, Zabelê, um ancestral comum, o velho Vitorino118. No entanto, a narrativa dos 

mucambeiros se distancia das narrativas dos camponeses do Piauí quando coloca como 

personagem principal uma mulher e, bom frisar, índia. Temos, então, um mito de 

origem que não toma como ponto de partida um homem “branco” e nem um mito que 

toma o índio como natureza-bicho invisível (WOORTMANN, 1995, p. 245). 

Assim, as narrativas sobre a procedência da comunidade circulam em torno do 

mito de origem centrado na figura mítica de uma índia chamada de Mucamba. O que 

nos faz refletir ao ouvir os relatos dos entrevistados sobre a origem da comunidade é 

que esse mito de origem personalizado na mulher remete à ideia de fertilidade, 

comumente relacionada ao feminino. Fertilidade que se traduz nas terras férteis dos 

vales que acolhem a comunidade de Mucambo, filha de Mucamba, e irmã de todos que 

                                                
117 Titulo do Histórico da comunidade elaborado em 2001 pela Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Mucambo- Ba (Ver em anexo). 
118Ver GODOI, Emília Pietrafesa de. Trabalho da Memória: cotidiano e história no sertão do Piauí. –
Campinas, SP: Editora Unicamp, 1999. 
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dela descendem. Além disso, a indicação do nome próprio como base do mito sugere 

identificação étnica legítima haja vista a presença indígena no território brasileiro. 

Percebe-se, portanto, que o topônimo Mucambo é contrário a “apressada 

associação etimológica” a uma referência étnica africana. O termo faz referência ao 

nome da índia Mucamba. É perfeitamente possível que o sentido etimológico da palavra 

Mucambo nos leve a uma associação da comunidade a uma descendência escrava e nos 

conduza a uma situação colonial relacionada à escravidão. No dicionário do século 

XIII,119a palavra Mucambo significa “habitação feita nos Mattos pelos escravos fugidos 

do Brasil” ou “habitação que fazem os pretos fugidos, chamada por outro nome 

quilombo” (FILHO, 2006). No entanto, a origem do termo Mucambo posta pelas 

narrativas dos seus moradores está relacionada ao nome da índia Mucamba. 

Este fato nos faz lembrar reflexões de José Maurício Arruti (2006, p. 209-210)

em torno da história da formação da comunidade quilombola sergipana que leva o 

mesmo nome – Mocambo. O autor indica que há um “percurso sinuoso e complexo 

entre as palavras e as coisas” e que, ao seguir a evidência da etimologia da palavra, o 

pesquisador pode perder os sentidos construídos por seus moradores no seu processo 

histórico.  

Dessa maneira, o sinuoso e complexo caminho percorrido pela memória dos 

moradores da comunidade do Mucambo nos leva a nuances de um processo histórico 

em que esses sujeitos, por meio de um contexto político tenso, situam-se em uma ordem 

geral que interliga o presente a uma temporalidade mítica e histórica, haja vista: 

[...] remetem a um passado geral que vai constituir o primeiro domínio 
onde a memória coletiva cristaliza-se, associando a imaginação destes 
sertanejos à experiência fundadora. Como as narrações míticas, elas 
possuem valor de paradigma, constituindo assim modelo de 
referência que lhes permite situar no seio deste “conjunto 
camponês”. Estas narrações, contudo, não se situam no domínio do 
mito, nem no da história, mas na intersecção de ambos (Lévi-Strauss, 
1984). (GODOI, 1999, p. 110) [grifos meus] 

Posso dizer que no contexto do conflito agrário, os moradores da comunidade do 

Mucambo acionaram uma trajetória e uma origem histórica étnica como fator de 

legitimação da base territorial em questão. Assim, a viagem da volta – “que seria 

próprio das identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não anula o 

sentimento de referência à origem, mas até mesmo o reforça. É da resolução simbólica e 
                                                
119 SILVA, Antônio de Moraes. Diccionario da Lingua Portugueza: Lisboa. Typ. Lacerdina, 1789 apud. 
FILHO, 2006 
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coletiva dessa contradição que decorre a força política e emocional da etnicidade.” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 32-33 grifos meus). Assim, a afirmação de uma origem ancestral 

“move política e emotivamente a defesa da terra” (idem) e, acredito, move um saber-

memória como resplendor da existência do grupo na base territorial.  São histórias 

míticas que, como afirma Maffesoli (1997, p. 145), “servem de substratos ao estar-junto 

e ressurgem sempre que a necessidade se faz sentir”. Dessa maneira, a tradição oral 

sobre a origem da comunidade é posta em um documento escrito. 

Mapear esse texto construído a partir do contexto do conflito agrário representa 

exercício teórico-metodológico desafiador devido à complexidade das rememorações (o 

velho meu pai já contava...ou ouvi dizer que...) dispersas sobre um passado em que 

acontecimentos marcantes para o grupo se entrecruzam. No exercício de trazer à tona a 

memória do passado, Godoi (1999, p. 111) indica que “assiste-se ao caminhar da 

história em direção ao mito”. Nesse caminho tortuoso para compreender a relação entre 

a história e o mito fundador, outras evocações surgem como marcas fundantes da vida 

do grupo, por exemplo, a referência da igreja na passagem do Mucambo povoado para o 

Mucambo comunidade, dessa vez não mais concentrada em apenas uma pessoa, mas 

sim em uma instituição, a igreja católica. 

Então com iniciativas de membros da comunidade e de outras pessoas 
nossa comunidade foi se desenvolvendo, quando a partir de 1979 
tivemos a presença do padre com a celebração da Santa Missa. Seu 
nome era Frei Carlos, vinha da paróquia de Campo Formoso. O acesso 
a comunidade de Mucambo era bem difícil e o carro só podia chegar 
até o Povoado de Brejão da Grota, mas a força de vontade do frei 
Carlos era tão grande que ele não se importava em andar a pé até a 
Comunidade e enfrentada cerca de 8 km para poder celebrar a santa 
Missa. Era grande a participação do povo nas celebrações, pois tudo 
aquilo era novidade para o povo. Começamos a nos considerar 
comunidade depois que o padre passou a celebrar a Santa Missa 
todo mês.120[grifos meus] 

Em 1979 foi celebrada a Santa Missa, referida no documento, por Frei Carlos de 

Campo Formoso (Ba). Fermino Ferreira e Amélia Farias realizavam orações e rezas em 

sua casa principalmente na Semana Santa. Miguel Lima (organizador da comunidade), 

Maria Lourdes (hospedava os padres em sua casa) e José Raimundo dos Santos 

(Primeiro ministro da Eucaristia). 

                                                
120 Histórico “Mucambo: terra de índios” elaborado pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais da 
Região do Mucambo, 2000. 
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A relação entre comunidade e igreja presente nesse documento não anula o 

primeiro, mas remete para outra direção que nos aproxima do poder da Igreja Católica 

no contexto das comunidades rurais brasileiras. Suponho que, para situar-se em uma 

ordem geral e estabelecer-se como parte de um todo,  a comunidade precisou legitimar-

se nessa grande instituição que, pelo seu histórico no processo civilizatório e no 

povoamento do interior baiano, adquiriu status de importante árbitra das questões não 

apenas celestiais, mas também das questões “mundanas”. Bem, a despeito das 

merecidas críticas a atuação da Igreja Católica no processo de colonização, hoje se

verifica a força da Igreja na vida da comunidade. 

A primeira igreja de taipa é marcada na memória do grupo como grande feito 

realizado pela Comunidade. A segunda, de adobe, erguida na década de 1980 por meio 

de mutirão é lugar não apenas de ritos litúrgicos, mas também para encaminhamentos e 

ações fundamentais para a vida em comunidade. A igreja é uma referência onde se 

fixam lembranças e memória sobre acontecimentos alegres e tristes da comunidade, é 

no dizer de Nora, “um lugar-de-memória” por onde se desenvolvem muitas das histórias 

da comunidade. O pensamento que move não está, portanto, treinado por meio de uma 

memória de coisas ou nas palavras, parafraseando Godoi (1999) e sim, por meio da 

memória das ações vividas, nas experiências partilhadas e nos saberes tecidos em que 

esses “lugares-de-memória” têm o poder de marcar o tempo porque marcam a memória 

das ações importantes do grupo121.

Ao aprofundar a busca pela origem da comunidade a partir dos acontecimentos 

marcantes e assim, compreender como se deu a ocupação e a transmissão do saber sobre 

as regras que regem o direito sobre a terra, as narrativas tomam forma por meio dos 

“marcadores territoriais” postos na natureza e que, de certo modo, marcam o espaço e o 

tempo da comunidade. O Sr. Bernardino, para demarcar a existência secular do grupo 

naquela serra, usou como marcador temporal uma jaqueira bem antiga que tem, segundo 

os mais velhos, mais de trezentos anos “[...] vocês viu aqueles pé de árvore ali com mais 

de trezentos anos, nós já vivia ali dentro” e o fato também de ter encontrado na sua roça 

objetos indígenas como cachimbos e panelas de barro (Bernardino José dos Santos ,

19/12/2010). Ou seja, objetos indígenas, árvores, rios dentre outros são marcadores 

territoriais que aguçam a memória dos ‘narradores’ do Mucambo122 ao tentar lembrar a 

                                                
121Sobre esses saberes veremos na segunda parte dessa tese uma discussão mais detalhada do topo igreja 
como fundamental na transmissão de saberes na comunidade. 
122Parafraseando o filme Narradores de Javé, de Eliane Caffé. 
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história da comunidade, como também à orientação da ocupação e organização espacial 

da comunidade.  

De acordo com os relatos, depois dos índios e da índia Mucamba, famílias 

vindas de vários lugares da região passaram a ocupar as terras dos vales situados nas 

encostas da serra. Inicialmente, homens desbravaram a mata e instalaram roças; depois, 

paulatinamente, fincaram morada e construíram famílias. A demarcação, divisão do 

espaço natural vazio e, consequentemente, o direito sobre essa terra, ocorreu com base 

no trabalho desenvolvido por famílias “o veio meu pai conta que tudo isso aqui era 

plantação de café [...] e tinha seus donos, mas pro lado da serra toda vida foi não teve

dono era de todo o mundo” (Bernardino José dos Santos, 19/12/2010).  

Quando falam sobre a configuração da base territorial da comunidade é comum, 

declararem que as terras da serra, do refrigero não tinham donos; neste sentido, a

configuração é, desde tempos imemoriais, definida de forma que as famílias 

demarcavam terras individuais, roças familiares e todos usavam, de forma comum, a 

grande extensão de terra, sem dono, localizada na Serra. Com relação às posses 

individuais, não encontrei nenhum documento de posse ou doação de terra no Cartório 

de Registro de Imóveis de Campo Formoso, município sede do Mucambo até 1962 

quando Antônio Gonçalves emancipa-se e o Mucambo passa a integrá-lo. O único 

documento existente a respeito da posse das áreas individuais são os recibos elaborados 

pelos moradores, dessa forma, a única maneira de compor a narrativa histórica sobre a 

ocupação da comunidade e os direitos sobre o uso da área são as memórias das pessoas 

mais velhas, quem, no momento da regularização das terras123, foram testemunhas do 

direito construído pelas normas costumeiras entre famílias que ali fincaram raízes tão 

fortes e imemoriais quanto à jaqueira apresentada por Sr. Bernardino.  

Agora, nos interessa cerzir uma colcha de retalhos da história da ocupação do 

Mucambo com os fragmentos das histórias de cada família. Ou seja, veremos um pouco da 

história das famílias que organizaram o espaço instituindo a rede de parentesco que liga a 

tradição oral ligada à índia Mucamba e outros personagens e que explicam, de certo modo, 

a possibilidade da ocupação baseada nesses princípios. 

2.1 As famílias na trama histórica da ocupação das terras do Mucambo 

                                                
123 Em 1999 a 2001 demarcação pela CAR. 
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No Mucambo é assim124: “todo mundo é parente, é uma parentada só, (risos) 

quem não é Farias, é dos Santos, e às vezes mistura tudo...” 125. Cada família nuclear 

pode ser compreendida como pequenos núcleos que se relacionam e estão imbricados 

no sentido mais amplo ao território da grande família – a comunidade. “Todo o mundo”,

no sentido de toda a comunidade. é tecido por laços de parentesco onde cada família 

está imbricada na outra. Assim, D, Antônia Farias mãe do Sérgio, casado com Zene, que 

é irmã de Lourdinha, viúva do Zema, irmão de Sérgio, aquele que é filho de D. Antônia 

Farias, irmã de Vilobaldo, tio de Rubinho, casado com a irmã da Zene, nora de D. 

Antônia Farias. 

O difícil acesso à Comunidade, historicamente formada por poucas famílias, 

favoreceu relações matrimoniais entre membros de um mesmo núcleo familiar, ou seja, 

há um alto grau de endogamia. Assim, o casamento entre primos de primeiro e segundo 

grau é muito comum e o casamento com pessoas “de fora” é uma prática recente dentro 

da comunidade “... a Joelma é prima carnal do Gilson e esta história que primo com 

primo nasce filho doente é ilusão”126. A genealogia é bilateral de modo que as pessoas 

descendem do lado paterno e materno sendo que o sobrenome segue a patriliniaridade

(FERRARO, 2008).  

Outro modo de entrelaçamento entre os moradores, além dos laços de 

parentesco, é o compadrio. Ser comadre e ser compadre estreita ainda mais laços de 

solidariedade e reciprocidade entre as partes além “do sangue”. Os afilhados desde a 

tenra idade já são batizados por pessoas da mesma família ou da comunidade. Os 

apadrinhados são protegidos por seus padrinhos “minha madrinha é a minha segunda 

mãe”, diz uma jovem estudante flagrada estendendo a mão em direção à madrinha 

enquanto dizia: “bença, madrinha”. Aliás, este hábito é muito comum tanto entre os 

afilhados e seus padrinhos como entre os sobrinhos e respectivos tios e tias. Todas as 

vezes que se encontram, repetem o gesto, assim, por onde passamos, ouvimos bênçãos 

como mantras. Tal costume, ao que parece, objetiva proteger a quem recebe a benção.  

Além do batismo e do casamento na igreja, há outras formas de compadrio, o 

“da fogueira de São João”. Neste modelo de compadrio, as pessoas escolhem seus 

                                                
124 Parafraseando Oliveira (2006) quando discutia as relações de parentesco também em uma comunidade 
tradicional – Mangal e Barro Vermelho- Ba. O que demonstra semelhanças entre estas comunidades, o 
que faz com que este seja um fator primordial na caracterização e análise destas comunidades. O trabalho 
de Oliveira me inspirou também na reflexão sobre os campos de atuação das famílias dentro da 
comunidade. 
125Vilobaldo Farias 05/05/ 2011. 
126Rosenilde Farias junho 05/05/2011 
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padrinhos e madrinhas e na noite de São João selam laços de amizade e afeto circulando 

três vezes em volta da fogueira dizendo assim: “São João dormiu, São João acordou, 

fulanto de tal é meu (minha) afilhado (a), porque São João mandou” o afilhado então 

repete “São João dormiu, São João acordou, fulano de tal é meu (minha) padrinho 

(madrinha) porque São João mandou”. O rito também pode ser na noite de São Pedro, 

quando, então, troca-se o nome do santo. Assim que termina o rito, o termo compadre 

ou comadre é associado imediatamente ao nome próprio da pessoa denotando 

estreitamento na relação. 

Todas essas relações costumeiras mapeadas na atualidade pela pesquisa 

etnográfica foram criadas e recriadas pelas famílias que descendem daqueles primeiros 

desbravadores do espaço vazio natural127 dos vales da Serra e daqueles que compraram 

ou herdaram um pedacinho de terra em períodos diversos e relativamente recente. Cada 

pedacinho de terra, cada unidade familiar, roça familiar recebe um nome especifico 

muitos ligados a aspectos da natureza como recursos hídricos, árvores, animais ou ainda 

nomes ligados a pessoas que iniciaram ou fizeram benfeitorias na localidade. Deste 

modo, existem referenciadas em rios, riachos, tais como: Beira rio; Água Clara, Rio 

Corrente, Rego Fundo, Varzante, Córrego. Há topônimos referenciados por pessoas que,

de alguma maneira, marcou o uso daquele lugar, tal como o: Riacho do Lolo; Cristóvão; 

Mota; Lopes. Em outros, o topônimo se refere a árvores, animais e aspectos naturais do 

lugar: Umburana, Olheiro, Mata de Baixo, Canabrava, Murici, Grota, Palmeira, Jataí, 

Estiva, Mangabeira, Grotinha, Grota Larga, Mata, Alto.  Já para Mandanela e Curisco 

não foi possível identificar razões plausíveis para o uso dos termos. 

Essas unidades familiares pertencem as seguintes: “os Farias”, “os Santos”, “os 

Menezes”, “os Leite”, “os Jesus” e os “Ferreiras”128. Atualmente são todos de alguma 

maneira parentes entre si, mas, a despeito dos imbricamentos entre as famílias e da 

existência de seis ramos matriciais, é possível destacar, a partir da história de cada 

família na ocupação das terras e na posição atual que ocupa certa preponderância no 

campo da participação política e religiosa, “dos Farias” e “dos Santos”. São também as 

famílias que possuem a maior quantidade de terra dentro da comunidade129 (ver em 

anexo o documento SIPRA 2004 e 2005 da CAR).  

                                                
127 Godoi (1999) 
128 Todas essas famílias receberam o titulo individual. 
129 Pertencem aos Farias as roças: Murici, Mangabeira, Rio Corrente, Palmeira, Mata, Grotinha, Mata de 
Baixo, Mata do Meio, Alto, Mota. Pertencem aos Santos: Umburana, Mucambo, Olheiro, Canabrava, 
Estiva, Cachoeira, Curisco, Verde, Riacho do Lolo, Cristovão, Mandanela. 
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A família “Farias” tem como representantes mais velhos a D. Antônia Farias,67 

e Vilobaldo Arlindo Farias, 62. Ao que parece, a presença dos Farias no Mucambo é a 

mais antiga e está relacionada com a origem da ocupação na pessoa de D. Santa e Sr. 

Alexandrino José de Farias, avós de D. Antônia e de Vilobaldo Farias. D. Antônia nos 

conta que os pais de Dona Santa saíram do Vale do Cariri, no Ceará, em busca de uma 

alternativa para a sobrevivência da família; após meses de caminhada, instalam-se nos 

vales da Serra do Mucambo. Dona Santa nasce no Mucambo e ainda adolescente casa-

se com o Sr. Alexandrino proprietário de terras no povoado de Santo Antônio e na 

ocasião posseiro de grande quantidade de terra no Mucambo. Da união dos dois nasce 

Dona Amélia Bertulina Farias, mãe de Dona Antônia Farias e Viloabaldo Arlindo Farias 

conforme já citados anteriormente. Em seu depoimento, Vilobaldo A. Farias diz que, o 

seu avô:  
[...] fazia essa caminhada e ...e aí com a estadia dele aqui, aí os filhos 
foram nascendo, aí eles foram casando e surgindo a comunidade, 
então isso tem aproximadamente uns trezentos anos aqui, nessa 
localidade. Porque tinha essa Mucamba aí depois veio minha avó, veio 
meus bisavô e aí foi surgindo, aí foi crescendo, olha só aqui era um 
povoado de catorze casa aqui [...] (Vilobaldo Farias, 21/12/2010)130.

Diante do relato, é correto afirmar que a situação da família dos Farias na 

história da ocupação das terras do Mucambo está centrada, portanto, na ocupação 

espontânea do espaço vazio natural, terras devolutas. O Sr. Alexandrino José de Farias, 

de acordo com os relatos orais e com base em escritura pública do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Campo Formoso131, incorporou as terras ocupadas por ele do 

Mucambo à Fazenda Santo Antônio, de sua propriedade, depois da sua morte seus filhos 

herdaram as terras e em seguida venderam partes da área a outros trabalhadores rurais 

de comunidades circunvizinhas, muitos vaqueiros, caseiros ou mesmo peões de grandes 

fazendas da região. 

                                                
130Vilobaldo Farias viveu toda a infância trabalhando na roça, aprendeu a tocar violão usando “uma galha 
da palmeira cortada e esticada na gamela com um cavalete”, aprendizagem que mais tarde lhe redeu a 
gravação de um disco “Bahia querida” , em São Paulo, cidade para onde emigrou para trabalhar como 
metalúrgico da empresa Volkswagem. No período, atuou ativamente nas greves dos metalúrgicos do ABC 
paulista: “[...] sentava mais LULA, saia da VOLKSVAGEM, sentava mais LULA lá no sindicato de SÃO 
BERNADO DO CAMPO pra gente planejar o que nós íamos fazer durante a semana, é a VACALOUCA 
que era a greve que a gente fazia, a greve de pipoca [...]”. Depois, voltou para a Bahia e passou a ocupar 
um lugar importante na organização política e cultural da comunidade. Foi presidente da Associação do 
Mucambo de 1999-2001 e presidente da Central de Associações Agropastoris de Fundo e Fecho de Pasto. 
Hoje, Vilobaldo, além dos trabalhos na igreja, comanda o programa de Rádio “Bahia Querida com a 
sanfona e a viola”, na Rádio Caraíba (AM),no município de Senhor do Bonfim-BA.
131 Estes tais documentos estão disponibilizados em anexo no final do trabalho. 
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A família dos Santos tem como mais velha Dona Lola, 78; Dona Santa – Maria 

Francisca dos Santos, 68; Seu Bernardino José dos Santos, 66. Dona Santa aprendeu 

com pai, Sr. Salviano José dos Santos, a trabalhar com ervas medicinais. Sr. Salviano 

José dos Santos, em momento de grande aflição com a doença de um dos filhos, recebe 

a misteriosa visita da Velha Zefa. A Velha Zefa é quem ensina ao Sr. Salviano os 

primeiros passos de como curar pessoas com ervas medicinais. O Sr. Salviano, a partir 

desse fato, se dedica ao ofício de fazer remédios com plantas e, dos nove filhos, apenas 

Dona Santa aprende, com o pai, a lida com ervas medicinais. D Santa e Seu 

Bernardino132 relatam que os pais não nasceram no Mucambo, ficaram morada na 

comunidade depois que Sr. Salviano José comprou um pedacinho de terra herança, 

hoje, da família Santos. No relato que segue, Seu Bernardino faz referência ao 

imemorial tempo dos índios, relata também emblemáticos fatos históricos da região 

como a Guerra de Canudos e a saga de Lampião, ambos datados no final do século XIX, 

e da seca de 1932, já no século XX, vejamos: 

[...] mas eu ainda me lembro muito que meu pai falava do tempo 
dos índios, e do Lampião, eles contavam muita história do Lampião,
cansaram de correr daqui de dentro de casa pra essas matas com 
panela fervendo na cabeça, com medo de Lampião, isso foi na época 
de 30. Eu tenho uma irmã que ela nasceu em 32, na seca do 32, o 
velho meu pai conta que quando.... foi no dia que o Curisco chegou 
aqui, aí ela teve que correr, com facilidade ela pegou a menina e 
ganhou o mundo. Quando os povo foram embora, eu estava dentro de 
casa foi num dia de sábado, a feira que ele fez no dia do dia de sábado 
eles pegaram tudo, sal naquele tempo agente comprava não era no 
peso, saquinho não, agente comprava sal naquela época no prato, 
comprava os litros, aí o velho meu pai comprava pra passar o mês o 
sal, aí eles carregaram tudinho, pegaram uma panela de sal e 
colocaram dentro de uma vasilha e levaram tudo. O velho meu pai 
disse que tinha comprado um facão corneta naquela época e tinha 
mandado colocar bainha e amolou, estava aquela beleza. Aí eles 
chegaram pegaram o facão no torno enfiou no ombro, o Curisco pegou 

                                                
132 O Seu Bernardino José dos Santos, 66, irmão de Dona Santa, foi um dos personagens principais na 
Luta da Serra da Várzea Comprida, desempenhando papel fundamental como presidente da Associação e 
organizador das atividades de mobilização entre a mais importante, citamos a roça comunitária. Na 
ocasião deste luta, Seu Bernardino sofreu ameaças de prisão e foi perseguido pelo poder local. É avô de 
Danilo e Maicon hoje jovens lideranças na comunidade e genro de Rubens de Farias, liderança “dos 
tempos da luta da Serra da Várzea Comprida”. Atualmente, Seu Bernardino é uma das poucas pessoas da 
comunidade que tem roça na área de Fecho de Pasto. Na companhia de Seu Bernardino, fiz caminhada 
muita agradável, rica de informações e, sobretudo, emblemática para a pesquisa porque foi através dela 
que pisei os pés, pela primeira vez, na área de Fecho de Pasto, na Serra da Várzea Comprida. Foi numa 
manhã de domingo, aos 19/12/2010 que caminhei por entre os vales íngremes da Serra da Várzea 
Comprida, ao tempo em que ouvia as muitas histórias míticas e reais que transitaram e transitam por lá. 
Dos índios, passando por Lampião, indo até os homens de poder e os homens de muita coragem que, para 
sobreviver, tiveram que conhecer a fundo, digo, a fecho, os segredos da Serra.  
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o facão puxou da bainha chega clareou e disse: mas esse facão ta é 
amolado. E o velho continuou com a cabeça baixa: esse cabra vai é me 
cortar nesse instante. Aí ele tinha uma espingarda, uma nazarigona 
dessas, naquela época da guerra de canudos, aí disse que entrou um 
dos capanga e disse: rapaz, aqui tem uma espingarda boa de nós levar 
pra derrubar gado, mas já tinham pegado tanta coisa que o chefe disse: 
não. Deixe a espingarda dele aí. Aí que o cara insistiu; vamos levar 
essa espingarda. Eu não já disse que é pra deixar a espingarda do 
velho aí. Foi o que deixou olha. E ele de roupa, ficou com a roupa que 
estava no corpo. E quando foram embora tudinho que ele chegou na 
cama procurando a velha cadê? Ganhou o mundo de noite chamando, 
mas ela respondia, com medo? Aí ele veio dá com ela numa grota, que 
tem em cima um pé de manga, ele escutou a menina chorar, foi que 
achou a velha. E tudo era coisa que passavam naquele tempo, hoje não 
tem mais essas coisas não é? 

Já os “Jesus” e os “Ferreiras” têm histórias parecidas. Os Jesus têm Dona Cecília 

Maria de Jesus,88 como a pessoa mais velha da família. Os Ferreiras têm na pessoa de 

Dona Glória e do seu Francisco Ezequiel Ferreira seus representantes mais velhos. A 

história das famílias está relacionada à compra de um pedacinho de terra133. Ednuzia 

Ferreira134, filha de Francisco Ezequiel Ferreira e Maria da Glória Ferreira, é quem 

inicia o relato da história da família na Comunidade. 

Então agente tem que ter orgulho de onde agente nasceu, de onde 
agente é. E através de vocês, eu descobri até uma história sobre o meu 
pai, eu achei até interessante, que aí ele perguntou: o que é que esse 
povo tá fazendo aqui? Aí eu falei que vocês vinham conhecer a 
história da comunidade, aí eu falei: painho não conta sua historia, 
como foi que chegou aqui. Aí, ele pegou e começou a contar que, aí 
ele pegou e falou assim: ah, minha história é muito difícil, é 
complicado. Eu digo: mas conte um pouquinho. Aí ele falou que 
comprou uma roça através de uma vaca, num sei se foi aqui no 
Mucambo, ele passou [...] na vaca e pegou e comprou e essa vaca, ele 
adquiriu ensinando a filha do patrão a dirigir, então, toda vez que ele 
ensinava a filha do patrão a dirigir carro, ele ganhava uma merequinha 
e guardava pra comprar essa vaca, então foi através dessa vaquinha 
que ele comprou a roça, aí ele começou a morar aqui no Mucambo, eu 
achei interessante essa história, aí ele começou a abrir e agente não 
sabe quase nada sobre os pais da gente. (Ednuzia Ferreira, 
20/12/2010) 

Como vimos, não apenas a ocupação espontânea do espaço vazio foi a 

responsável pela formação da comunidade, a compra de um pedaço de terra, 

documentada apenas pela palavra ou mesmo por meio de um recibo de compra e venda 

escrito à mão, foi outra forma de ocupação encontrada durante o trabalho de campo. 
                                                
133 Rego Fundo mede 1,6463 e não cadastrado 3,8292 (SIRPA 2004 e 2005 CDA). 
134Ednuzia é membro do reisado e representa a figura da Cigana Pedideira, a sua irmã Danuzia também 
faz parte dessa manifestação cultural na figura da “viúva”.
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Segundo relato de Vilobaldo Arlindo Farias, seu tio Pedro Arlindo Farias, herdou de 

Dona Santa e Seu Alexandrino, primeiros a ocupar as terras do Mucambo conforme 

descrição anterior, cerca de 3.000ha de terra, boa parte destes hectares foram vendidos 

por ele há mais de 50 anos. Vale destacar, no entanto, que a venda de um pedaço de 

terra na comunidade era realizada somente para outros trabalhadores rurais moradores 

de comunidades próximas ao Mucambo, não considerados, dessa forma, como pessoas 

totalmente “de fora”, muitas das vezes construindo no processo de instalação na 

comunidade, laços familiares com os matrimônios e batizados. Esse dado torna a 

questão dos direitos sobre a terra ainda mais complexa.

Seu Cantídio da Silva Lima, 100 anos, o mais velho colaborador da pesquisa, 

atualmente residente da comunidade FFP Lagoa Grande135, morou muitos anos no 

Mucambo com o seu pai adotivo o Sr. Calisto de Menezes. A narrativa de Sr. Cantídio 

nos revela a complexa trama dos direitos sobre a terra especialmente quando descreve o 

desenrolar de uma situação de conflito interno envolvendo a posse de uma roça. Por 

meio da narrativa, deixa evidentes pistas sobre como as pessoas do tempo antigo

resolviam os conflitos ligados a divisão e posse da terra, vejamos o relato: 

E o nó que ele desse, estava dado, daqui de Campo Formoso. Tinha o 
Teixeira, tinha Antônio Teixeira, [...] digo: oie, num tem quem brigue 
com você de jeito nenhum. Tinha uma pessoa com uma questão da 
terra, quando foi pra endireitar a terra, aquelas questão, ele 
endireitava “isso aqui é de fulano, daqui lá pra baixo, ninguém bole”. 
Foi na casa de sua tia endireitar as terras, o cabra queria tomar dos 
outro, “aqui ele num tem esse direto de jeito nenhum, cada qual mora 
no que é seu, e você num a teime não. Aí o finado Luiz Celio a
teimou lá com um negócio, foi lá na casa do Teixeira com um avô 
meu, ele vendeu um sitio por 60 mireis, nesse tempo era mireis, aí o 
velho plantou muito café... tava todo o sitio formado, já botando café, 
já ...de ano, chegou lá o Luiz Celio queria tomar dele. aí ... você tinha 
razão. Tinha razão. Tinha? Tem. Aí chamou Alexandrino véi, foi ... 
Teixeira... AÍ se avexou, veio o delegado, veio Luiz Celio, pra tomar o 
terreno, e tinha muita gente xereta, num tem? Muita gente adulando. 
... aqui é do Luiz Celio, ele tem muito terreno. ai tinha um Zé lá que 
era irmão do delegado, disse: ele num tem não, aqui é do Sr. José... aí 
tinha o Zé Miúdo que era sogro de... “epa, isso aqui tudo é meu”... é 
de herança, o cazuzo aqui não tinha nada, tudo aqui é meu”. Tá certo. 
Aí meu tio “vamo comprar, fica uma banda pra Luiz Celio, ouro pro 
Zacaria” “eu num aceito, só aceito meu café todo”, aí chegou o finado 
BIÉ diz: oie, dessa cerca praquela outra não tem quem tome, meu pai 
já deu, finado Alexandrino, meu pai, deu daqui dessa palmeira 
aquela outra, num tem home pra entrar, pode aquietar que é miór. 
Aí finado... ficou avexado, num nervoso medonho, passou... pra 

                                                
135 Faz parte das cinco comunidades que dividem a área coletiva da Serra da Várzea Comprida. 
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perder. Aí ...vai botar o caju no Delfino, plantar o caju, aí chegou lá, 
pegou o cavalo foi bater no Delfino ... aí achou lá o caju de um solo 
pro outro. Venha Carlão, o que é lá rapaz? Novidade você por 
aqui? Não, num é nada, deu saudade de você, pra nós conversar, 
vim contar um causo. Que quando entraram, jantaram, botaram 
o café, ...fale lá. Disse:... eu tô apertado, com seu Luiz Celio tô 
apertado e seu Zé Biligo, que era sogro de Luiz Celio, que é dono do 
terreno, disse: oie, plantei um café, tô com o café já no sitio formado, 
banana, o café eu tô apanhando e seu Luiz Celio quer tomar. Disse: 
Luiz Celio? Disse: oxé, é por isso que num tá dormindo? Vá dormir 
seu sono, que aquilo ali é um aguadeiro, amanhã vai cansar. Aí e saiu 
de madrugada, pegou o animal quando foi dez hora estava em Campo 
Formoso, aí deu parte a finado Teixeira. Diga lá ...disse: ...negociar 
... com esse home, tá com muitos anos , um sitio de Luiz Celio e
aquela aguadeiro de Brejão, que tinha uma farmácia... Tinha gado... 
Aquele aguadeiro de Mucambo, de Brejão, pois Caca chegou aqui 
disse tá trabalhando. Papai chegou meio dia do Campo Formoso.
Aí... Diga a Luiz Celio, leve essa carta e entregue a Luiz Celio. Aí 
quando ele leu a carta, disse: ... Não seu... Vou pedir perdão a... é
dele mermo, o terreno é dele. Cortou bananeira e tudo, fez todo o 
trabalho lá. Aí... tomou conta, pronto, se acabou, a terra é dele. 

Endireitar a terra significa demarcar as áreas individuais a partir de códigos e 

normas específicos, isto quer dizer, por meio de regras e normas compartilhadas por 

todos e construídas a partir das necessidades do grupo geralmente quando da existência 

de algum conflito. Essa prática consuetudinária não grafada em documentos escritos 

moveu relações entre posseiros do Mucambo, assim como de muitas comunidades 

rurais brasileiras, comprovando, pois, a existência de parâmetros norteadores sobre o 

direito a terra das consideradas terras “comuns”, “a solta”, “abertas”, “sem dono”, 

mesmo sem a existência de documento formal.  

O direito a posse da terra individual estava firmado, como vimos no relato de Sr. 

Cantidio, pelo trabalho desenvolvido pelas famílias: “O recém-chegado pôs-se a 

trabalhar. Nos termos da moralidade desse campesinato, assim como de outros, é pelo 

trabalho que se legitima o direito de posse da terra, a partir de uma natureza que é de 

Deus”. (WOORTMANN, 1995, p. 243). O “pedaço de terra vazio” era o local propício 

pelo qual a família, por meio do trabalho, tomava posse. A importância atribuída a esse 

pedaço de terra está envolta de seu valor simbólico e não mercadológico. 

No entanto, é correto dizer também que, associado a essa ocupação espontânea 

do espaço vazio, temos também a compra da terra e a herança como outros modos de se 

ter direitos a terra na comunidade: meu pai deu daqui dessa palmeira aquela outra, num 

tem home pra entrar. Assim, de forma análoga com Godoi (1999) trabalho, compra e

descendência formam os pilares da ocupação e do direito sobre a terra no Mucambo.  
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A narrativa de Sr. Cantídio revela também algo curioso: a força de pessoas “de 

fora” da comunidade como a do Sr. Antônio Teixeira de Campo Formoso 136 como 

“juiz” dos conflitos internos envolvendo o direito a terra. Diante da questão da terra

envolvendo o Sr. Carlão e o Sr. Luís Célio, como consta no relato, o Sr. Antônio 

Teixeira envia uma carta em que delega o poder de posse a Sr. Carlão, esta justificada 

pelo trabalho desenvolvido na terra pelo posseiro. 

Para endireitar a posse da terra, os moradores usavam também símbolos 

demarcatórios ligados geralmente a elementos da natureza. Podemos comprovar essa 

questão por meio da referência de Sr. Cantídio a uma palmeira como marco da divisão 

da terra: deu daqui dessa palmeira aquela outra, num tem home pra entrar. Outros 

exemplos dessa prática costumeira podem ser encontrados atualmente pela comunidade: 

o rio que vocês podem ver ali do lado de lá, ali tem uma mataria, ali 
tem um rio que não seca nunca [...] começa ali a minha propriedade 
[...] e, “aquela serra que a gente está avistando é a serra que era 
chamada João Cândido que era um grande fazendeiro aqui e ele criava 
o gado todo ali” (Vilobaldo Farias, 21/12/2010).  

Aí olha aí, olhe. Ali tudo já é área individual, o Fecho de Pasto ele 
pega aqui, corta lá o pé daquela serra e de lá volta, não tem aquele 
aceiro lá, lá onde passa aquelas tromba d’água, ali já pertence a Lagoa 
Grande, agora esse meio aqui, esse vasto aqui, daquela roça pra lá até 
esse meio aqui, esse eixo de grota aqui tudo é do Vilobaldo”. 
(Bernardino dos Santos, 19/12/2010) 

São marcas no território que indicam a relação dos moradores com o lugar e a 

posse imemorial de propriedades que permaneceram por muitos anos sem a necessidade 

da demarcação formal. Os posseiros das áreas de terra construíram uma demarcação 

própria dos limites entre as propriedades individuais e a área comum. Toda a 

demarcação foi construída com base em marcadores territoriais guardados na memória 

dos mais velhos e passada de geração a geração: “quando a gente foi medir as áreas 

individuais, aquelas pessoas mais velhas da comunidade foi dizendo ali é de fulano, 

aqui nesta árvore era do avô de fulano de tal [...] é foi assim” (Vilobaldo Farias 

21/12/2010). Pelo exposto, é possível considerar a delimitação das roças familiares, das 

áreas individuais resultante de um saber construído historicamente de acordo com as 

necessidades do grupo. Pelos relatos, percebe-se que as roças familiares, desde muito 

tempo, foram cercadas, no entanto, a lógica desse cercamento não anulou a relação 

complementar entre área individual e terra comum, no caso, a Serra. 
                                                
136 Posseiro de grande quantidade de terras do Brejão até a Laje dos Negros, diz Vilobaldo Farias.  
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Este trabalho assim desenvolvido possui no núcleo doméstico a sua principal 

força de produção, assim como a inclusão de formas de solidariedade e cooperação 

entre famílias, ou seja, em situações pontuais as famílias trabalham em batalhões137 nas 

roças dos compadres ou vizinhos numa relação de reciprocidade regulamentada pelo 

costume: se meu compadre vai para o meu batalhão quando ele faz o dele eu vou 

também (Sérgio Farias). 

A existência de formas diversas de solidariedade dentro da comunidade não 

anula a possibilidade de tensões e conflitos internos próprios de todo o processo de 

organização comunitária. De forma análoga com a comunidade quilombola do Mangal-

Ba, estudada por Oliveira (2006, p. 28), se for verdade que o anexim “pau que dá em 

Chico dá em Francisco”, é também verdade que, em alguns momentos, “Chico dá pau 

em Francisco e vice-versa”. No entanto, como diz Godoi (1999, p. 147) “O parentesco 

engendra solidariedade”, assim, as relações cotidianas não são predominantemente 

marcadas pelo conflito, a tônica do dia a dia é marcada por gestos e ações solidárias de 

troca de favores e ajuda formada pelos laços de parentesco e compadrio. Desta maneira, 

no momento de sufoco, as diferenças políticas cedem lugar à solidariedade 

incondicional e “Chico ajuda Francisco e vice-versa”: “a gente passava um bucado de 

hora discutindo, brigando, mas depois da reunião pegava na mão e [...] nunca ficamos 

intrigado não e na hora que um precisa do outro, o outro ajuda” (Bernardino José dos 

Santos, 19/12/2010). 

Nestes termos, diante do exposto, a memória do grupo indica que a forma de 

organização do espaço da comunidade foi resultado de uma ocupação construída a partir 

do trabalho no espaço vazio, da compra e herança de um pedaço de terra; cada família 

associou de forma complementar o trabalho contínuo nas suas unidades familiares

específicas ao uso sazonal da área de terra comum; as regras e normas sobre o direito a

terra possuem marcadores territoriais, gramática e códigos específicos e que estes, 

portanto, formam os eixos que compõe o mosaico complexo dessa forma “outra” de uso 

e ocupação da terra baseada, como vimos, no sistema de posse de áreas individuais 

combinado ao uso de outra área coletiva; e ainda que essa configuração territorial, assim 

definida, nos leva a crer na existência de uma consciência costumeira de uma, no dizer 

de Thompson (1998), economia moral a orientar o direito sobre a terra, isto porque tal 

orientação não se encaixa totalmente no pragmatismo capitalista da propriedade 

                                                
137 Atividade semelhante a do mutirão  
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individual da terra como única forma de direito a terra, o que nos faz concluir que os 

direitos em torno da ocupação de terra no Mucambo são mais complexos do que a 

categorização jurídica dos “imóveis rurais” pode alcançar.

Esses são os principais eixos que sustentam a comunidade do Mucambo como 

uma unidade social afetiva, entendida como agrupamento de pessoas que desenvolvem 

entre si relações e práticas de solidariedades nas quais ficam evidenciados 

compromissos sociais e a interdependência em função do compartilhamento das 

necessidades relacionadas à manutenção das condições de sobrevivência suscitando 

identidades e interesses comuns. A potência dessa unidade afetiva está relacionada à 

complexa base territorial que combina, na sua configuração, o apossamento comum dos 

recursos naturais e a apropriação familiar da terra. As razões da existência dessa 

unidade afetiva se devem a aspectos regionais históricos específicos, dessa maneira, 

torna-se fundamental a caracterização das razões históricas dessa modalidade de uso 

comum no cenário do sertão baiano, bem como, a descrição do processo de 

territorialização que referendou oficialmente a comunidade como “tradicional” 

enfocando, para tanto, a passagem do Mucambo de uma unidade afetiva para uma 

unidade politica de existência coletiva138 assim percebido tanto pelo Estado da Bahia

como pela União. Tais reflexões são o mote do próximo item deste capítulo. 

                                                
138 Ainda comum no mundo rural brasileiro. Para Almeida (2008), existem diversos processos de 
territoralização: cada sistema de uso comum da terra possui suas características e aspectos históricos 
específicos e a chamada comunidade tradicional se constitui na passagem que cada comunidade se dispõe 
de uma unidade afetiva para uma unidade politica de mobilização expressa por uma categoria jurídica a 
exemplo Fundo e Fecho de Pasto, Quilombola, etc.. 



 103 

CAPÍTULO 3

3 A SERRA DA VÁRZEA COMPRIDA: UM SISTEMA DE USO COMUM DA 

TERRA  

Os mais velhos, meus avós já tinha área lá, meu pai tinha moradas, 
tinha lá uma capoeira, que chama Capoeira do Mané Miranda e tinha 
laranjeiras, tinha essas coisa, desde a Mina Véia. Aquilo era terreno, 
toda vida foi do estado, o povo naquelas época de seca trabalhava 
nas áreas que podia se trabalhar e pra refrigerar, que lá é bom pra 
mandioca, mandioca lá com seis mês naquela região já tira fome, o 
gado mesmo com as pendências, por que lá é baixas e alto, é muito 
comum é como que diz, é muito perigoso, também as ervas, que quem 
bota cinquenta pode perder dez, pode perder vinte por causa da erva e
as pendências da terra [...] Ia pra lá na hora de um sufoco, na hora de 
uma seca [...] em 32 eu quase nasço lá por que mamãe veio sexta e eu 
nasci sábado (risos). Bem que eu devia ter nascido lá, né? (risos) Lá 
não tinha dono, depois que começou a entrar gente de fora dizendo 
que era dono, sabe como começou a história? (Doralice Miranda, 
03/01/2011) 

Doralice Miranda, moradora do povoado de Brejão da Grota há 10 km do 

Mucambo, é liderança reconhecida na região por atuar na igreja católica e na 

Associação do Brejão da Grota, comunidade de Fundo de Pasto. Na ocasião da Luta da 

Serra da Várzea Comprida, era a única mulher a integrar a Comissão de Fiscalização.

Tem profunda relação com a Serra: seus pais possuíam uma roça de laranjas na área e, 

com orgulho, diz que quase nasceu na Serra. Mora sozinha ao tempo em que todos 

moram na casa dela, ou seja, a casa de Dôra, assim como a Serra, é um patrimônio 

comum. Desde a época do pai a casa, é uma espécie de pouso para as pessoas que 

moram Serra adentro... Alguns param para lavar os pés de lama grudada no caminho 

antes de seguir viagem para médicos, bancos, feiras em Antônio Gonçalves ou Campo 

Formoso; mulheres parturientes ficam hospedadas até terem condições de seguir 

viagem, outros, adoentados, ficam acamados até melhorar; jovens circulam nas várias 

oficinas de artesanatos, remédios caseiros, costura, culinária e reciclagem organizadas 

por Dôra, e, outros ainda, como eu durante a pesquisa, pousam para tomar um 

cafezinho, carregar baterias da máquina, pegar informações sobre a estrada que liga o 

Brejão da Grota ao Mucambo. Os complexos sentidos da configuração da terra de uso 

comum da Serra da Várzea Comprida foram desvelados por meio das narrativas dos 
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sujeitos da pesquisa e, especialmente, por meio das narrativas de Seu Bernardino dos 

Santos e Doralice Miranda.

A Terra de uso comum, descrita por Doralice Miranda, é para a população usuária 

da Serra local de refrigero. A etimologia da palavra – do latim refrigerare – coincide 

com o sentido conferido ao local pelos moradores das comunidades que margeiam a 

Serra – “local de proteção contra a seca, de alívio”. Nesse sentido, a Serra é uma área de 

uso comum utilizada desde tempos imemoriais como: refrigero livre e aberto do gado

da região em tempo de seca; fonte de produtos naturais como madeira, plaina e plantas 

medicinais; ou para o plantio de roças temporárias de mandioca ou frutas.  

Mas, como podemos definir os “sistemas de uso comum”, as modalidades de “posse 

comunal” ou de “uso comum da terra”? 

Para o Professor Alfredo Wagner Berno de Almeida que, ao longo das décadas de 

1980 e 1990, fez levantamento sistemático das comunidades negras rurais no 

Maranhão139 tendo como referência o uso comum da terra e a incidência de conflito na 

área e, em 2005, coordenou o projeto Nova Cartografia Social dos Povos e 

Comunidades Tradicionais do Brasil, cujo objetivo era inventariar “sistemas de uso 

comum da terra” em todo o país, esses sistemas são definidos como: 

Situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido 
livre e individualmente por um determinado grupo doméstico de 
pequenos produtores diretos ou por um dos seus membros. Tal 
controle de dá por meio de normas específicas instituídas para além do 
código legal e acatadas, de maneira consensual, nos meandros das 
relações sociais estabelecidas entre vários grupos familiares, que 
compõem uma unidade social. (ALMEIDA, 2008, p. 133) 

De acordo com o seu levantamento, os “sistemas de uso comum” na estrutura 

agrária brasileira são diversos e podem ser considerados como extensões de terra “[...] 

representadas por seus ocupantes e por aqueles que de áreas lindeiras sob a acepção 

corrente de terra comum” (ALMEIDA, 2008, p. 134). São sustentadas, diz ainda o 

autor, por “laços solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas 

sobre a base física considerada comum [...]”. E ainda, que a sua “territorialidade 

funciona como fator de identificação, defesa e força” (ALMEIDA, 2008, p. 133) e, 

arrisco-me a dizer, também como fator de aprendizagens. 

Terras de parente, terras de preto, terras de índio, terras de santo, terras de 

irmandade, terras de ausente, terras de herança, terras soltas e abertas todas são 
                                                
139 Projeto vida de Negro (PVN) em parceria com o Centro de Cultura Negra (CNN) e com a sociedade 
Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos - SMDDH (ARRUTI, 2006). 
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expressões/categorias que indicam “uso comum nas regiões de colonização agrária” e 

cada modalidades/tipo de apropriação e ocupação comunal da terra, possui, segundo o 

autor, características140 singulares calcadas pelas contingências geográficas peculiares a 

cada uma e por seus alicerces históricos e suas diferenciações socioculturais141.

Nazareno José de Campos (2000) 142 estudou também a diversidade de formas de 

terra de uso comum no Brasil e identificou empiricamente algumas categorias gerais de 

uso comum da terra observando em cada uma delas características de usufruto, relação 

entre usuários e configuração jurídica, econômica e sociocultural, a saber: na primeira 

categoria, uso comum ligado aos interesses da comunidade inserem-se terras de uso 

comum junto ou próximas às comunidades, os campos de altitude com uso basicamente 

sazonal e o uso comum cooperativo; na segunda categoria, uso comum conjugando 

interesses internos e externos à comunidade inserem-se terras de uso comum junto aos 

caminhos de tropas, faxinais do Planalto Meridional e coqueirais, cocais, seringais, 

castanhais e formas similares; na terceira categoria, uso comum entre comunidades 

tradicionais, insere-se terras de negros e terras de santo. 

No que tange à definição mais especifica da identidade coletiva denominada de 

Fundo e Fecho de Pasto FFP, trago inicialmente a elaboração de Angelina Nobre Rolim 

Garcez, responsável pelo primeiro estudo sobre Fundo de Pasto na Bahia, intitulado de: 

Fundo de pasto: um projeto de vida sertanejo (1987), a autora, define os FFP como uma 

“formação sócio-econômica [...] mais que secular desenvolvida pelo homem do sertão, 

que lhe vem assegurando a sobrevivência como grupo, com suas práticas agrícolas e 

seus valores culturais próprios”. (GARCEZ, 1987, p. 15)

O projeto GeografAR do Instituto de Geografia – IGEO da UFBA, coordenado pela 

professora Guiomar Inez Germani, fez um levantamento, em 2003,de23 municípios 

baianos143 que traziam na sua composição espacial o uso comunal de terras 

denominadas de Fundo e Fecho de Pasto. Para Alcântara e Germani (2005), membros 

do GeografAR  FFP é:  

                                                
140 Podemos encontrar uma caracterização ampla destas categorias que têm em comum o uso comunal das 
terras em ALMEIDA, Afredo Wagner Berno de. In. Terras de quilombo, terras indígenas, babaçuais 
livres, castanhais do povo, faxinais e fundo de pasto: terras tradicionalmente ocupadas. PGSCA-UFAM, 
2008.  
141 Outro grupo de uso comum da terra encontra-se nas regiões, caracterizadas por Almeida (2008), como 
as uso comum de ocupação recente (terras libertas e os centros). 
142 CAMPOS, Nazareno José de. Terras de Uso Comum no Brasil: um estudo de suas diferentes formas.
São Paulo, FFLCH/USP, 2000. 
143 Andorinhas, Antônio Gonçalves, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Campo 
Formoso, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Itiúba, Jaguarari, Juazeiro, Mirangaba, Monte Santo, Oliveira dos 
Brejinhos, Pilão Arcado, Pindobaçu, Remanso, Sento Sé, Seabra, Sobrinho, Uauá, Umburanas. 
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[...] uma experiência de apropriação do território típico do semi-árido 
baiano, caracterizado pelo criatório de bode em terras de uso comum, 
onde os grupos que compõe esta modalidade de uso da terra, além de 
criarem bodes, ovelhas ou gado possuem uma lavoura de subsistência 
e são pastores/lavradores ligados por laços de sangue ou de campadrio 
formando pequenas comunidades espalhadas pela caatinga que vivem 
tradicionalmente nestas terras (ALCÂNTARA & GERMANI, 2005 p. 
340-341). 

 A Cartilha Canudos: Fundo de Pasto no semi-árido organizada pelo Instituto 

Popular Memorial de Canudos, em 1997, é completamente dedicada a problemática dos 

Fundos de Pasto enfocando, além de definição histórica, uma discussão em torno dos 

aspectos legais, como também um panorama dos contextos conflituosos em que as 

terras comunais dos FP são alvo da expansão capitalista no campo. Na definição 

apresentada pela cartilha, a dimensão ecológica aparece como eixo central e a 

preservação dos recursos naturais está no íntimo da constituição sociocultural do espaço 

comunal da terra, ou seja:  

O fundo de pasto tradicional esconde dimensões ecológicas 
surpreendentes. Como sistema de administrar as terras do semi-árido, 
depende do equilíbrio natural da caatinga. Obedece ao ciclo das secas 
e escassez à época das chuvas que trazem de volta, a abundância.  
(EHLE, 1997, p. 40) 

O Projeto Fundo de Pasto Que Queremos (2004) para definir a relação imbricada 

entre Fundo de Pasto e meio ambiente usa a expressão “Verdadeiros Santuários 

Ecológicos”. De volta à Cartilha, Canudos: Fundo de Pasto no semi-árido ressalta, no 

caso especifico da área comum da Serra da Várzea Comprida, a dimensão ecológica 

como central expressa no título do texto da seguinte forma: Terra e Ecologia na Várzea 

Comprida (EHLE, 1997, p. 42) 

A Várzea Comprida é um fecho de pasto de 3366 hectares, utilizado 
pelas comunidades agrícolas desde tempos imemoriais. Está 
localizado nos municípios de Antônio Gonçalves e Pindobaçu, no 
norte baiano. É um lugar de serras e grotas, tabuleiros e riachos que 
nascem da flor da terra. Nestas serras, nascem os rios permanentes que 
fornecem água para os povoados e cidades da região. Aqui nascem os 
rios Itapicuru, Capivara, Aipim e Laje, que recolhem as águas de 
riachos menores: Brumado, Mangabeira, Cabeça do Negro. Que 
fartura!(EHLE, 1997, p. 42) 

Com relação à origem e razões históricas dos FFP, Carvalho (2008, p. 46) usa a 

resposta de um agente social que, ao se referir ao FFP, afirma que este tipo de 
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territorialidade “nasceu com o mundo”. Já o professor Vitor de Athayde Couto144, ao se 

referir aos segmentos camponeses que emergiram marginalmente dentro do sistema 

econômico hegemônico capitalista, classifica-os como “perturbações” atravessadas por 

contradições e conjunturas de crises econômicas próprias do desenvolvimento do 

capitalismo.  

Ferraro Jr. (2008)145, no texto, À margem de quatro séculos e meio de latifúndio: 

razões históricas dos Fundos de Pasto na história do Brasil e do Nordeste (1534-

1982)146 informa que no sertão nordestino, à margem e subsidiários aos latifúndios 

açucareiros, desenvolveu-se os currais, para fornecimento aos engenhos da região. 

Ferraro (2008) afirma, no entanto, que não existem estudos históricos sobre Fundos de 

Pasto e que há diversas e contraditórias teorias sobre sua origem e então, pergunta: 

“Porque surgiu e persiste esta forma de ocupação?” Para responder a pergunta o autor 

formula um conjunto articulado de relações explicativas:  

a) As comunidades são originadas a partir dos currais das casas da 
Torre e da Ponte, que se iniciaram no século XVI e decaíram a partir 
do século XVIII. 

b) Há razões econômicas, fundiárias, ambientais e culturais para a 
persistência destas comunidades, mas as relações de parentesco e 
compadrio foram o principal elemento facilitador. 

c) Desde 1980 sua persistência está associada à organização política, 
articulação com instituições, apoio governamental e seu 
reconhecimento na constituição baiana de 1989. 
(FERRARO, 2008b, p. 2) 

Alcântara & Germani (2010)147 advertem que a definição de um período exato da 

origem dessas comunidades, bem como a forma de apropriação da natureza por seus 

grupos sociais, é algo complexo:  

[...] Os estudiosos apontam para a sua existência a partir da crise da 
cana de açúcar no litoral, no período colonial, resultando no abandono 
das terras por parte dos sesmeiros, possibilitando, nas fronteiras do 
gado solto no sertão e na expansão para os Gerais, o surgimento destas 
comunidades. Entretanto, não se pode dizer que todas as Comunidades 
de Fundo e Fecho de Pasto existentes na atualidade são 
contemporâneas a este período. Pode-se afirmar que esta forma de 

                                                
144durante a aula da disciplina “Evolução e Organização do Espaço Rural” no Instituto de Geociências na 
UFBA- 2011.1, 
145 IV Encontro Nacional da Anppas 4,5 e 6 de junho de 2008 Brasília, - DF – Brasil. 
146a partir da obra de Guimarães (1981, apud. FERRARO JR., 2008, p. 15) Quatro séculos de latifúndio.
147Revista de Geografia. Recife: UFPE – DCG/NAPA, v. 27, n. 1, jan/abr. 2010 
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organização social tem sua inspiração neste período, entretanto ela não 
se explica só por este fato. (ALCÂNTARA & GERMANI, 2010, p. 
41-42) 

Seguir tais premissas não invalida dizer que o sistema de uso comum da terra 

sempre existiu e, pela força das suas gentes a despeito dos cenários de adversidades 

históricas, devo afirmar que sempre existirão. Assim, com vistas a desenvolver 

argumentos a partir das premissas apontadas pelos autores Alcântara & Germani (2010) 

Santos (2010) e Ferraro (2008) discuto aspectos históricos que sustentam a origem 

destes sistemas de uso comunal de terras. 

Nesses termos, tomando como referência os autores em foco, é possível dizer que a 

Serra de Várzea Comprida, como sistema de terra comum, hoje reconhecida como área 

de Fecho de Pasto: nasceu com o mundo e se constituiu secularmente como formação 

sociocultural e/ou Santuário Ecológico configurado como perturbações à margem dos 

latifúndios sustentadas pelo direito costumeiro e por laços de sangue ou compadrio 

composto ao seu redor de comunidades como a do Mucambo, cuja territorialidade age 

como fator de identificação, defesa, força e de aprendizagens em defesa da sua forma de 

uso da terra.  

Com estas características, a Serra da Várzea Comprida se constituiu historicamente 

como modalidade entre tantas outras existentes no mosaico complexo da estrutura 

agrária do semiárido baiano. Considerando que cada modalidade possui configurações 

sociohistóricas, ambientais e processo de territorialização específicas148, torna-se 

imperativo primeiramente recorrer a aspectos do contexto histórico da região (Jacobina 

a Campo Formoso149) que constituiu essa modalidade de terra comum no semiárido do 

sertão baiano. É objetivo deste capítulo também recuperar o processo histórico da luta 

que levou os moradores da encosta da Serra, em especial os do Mucambo, a declararem 

                                                
148E que pode ser observada, por exemplo, na variedade de contextos de adesão realizado por distintas 
comunidades. Essa variedade de contextos foi mapeada por Luiz Antônio Ferraro Junior (2008) no estudo 
que realizou sobre os Fundos Fechos de Pastos da Bahia e estão assim resumidos: FFP formados ao longo 
da história da comunidade e reconhecido no momento de um grave conflito compreende a maior parte dos 
FFP e tem origem anterior ao século XIX; os nomes são diversos e foram os conflitos que impulsionaram 
a adesão das comunidades a categoria FFP; os FFP formados por indução ambiental, cultural, tecnológica 
ou acordo de vizinhos acontece com comunidade próximas a assentamentos recentes e localizados em 
municípios com comunidades de FFP e decidiram estabelecer uma área de FP; já os FFP formados por 
indução externa são aqueles configurados como FFP por orientação técnica; temos ainda na realidade 
baiana comunidades de FFP que abrigam outras designações como quilombolas, ribeirinhos e brejeiros 
(FERRARO, 2008). 
149 A vila de Itinga da Serra foi elevada a município com o nome de Antônio Gonçalves aos 05 de julho 
de 1962 desmembrando-se de Campo Formoso (ISIDORIO SANTOS, 1993) 
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seu pertencimento à identidade política de FFP e afirmarem uma territorialidade 

especifica exigindo, desse modo, o reconhecimento oficial da sua forma de uso da terra. 

Como vimos anteriormente, a ocupação do Mucambo tem origem histórica mais 

antiga que remonta, pelos dados orais, ainda ao sistema de posse que se assemelha ao

processo de ocupação espontânea, descrito por Musumeci (1988) citado por Godoi 

(1999, p. 148), “à história de desbravamento, da conquista, de incorporação e 

domesticação de um espaço vazio”. 

Para melhor entendimento da origem dessa modalidade de uso comum da terra 

denominada localmente como a Serra da Várzea Comprida, faz-se imperativo traçar 

considerações mais amplas do processo histórico de ocupação das terras comunais do 

sertão baiano e encontrar, nas tramas dessa história, as relações necessárias e o sentido 

da existência dessa modalidade de uso da terra comum. Dessa maneira, a exposição 

histórica feita aqui tem como eixo central o fato histórico de distribuição das terras no 

Brasil colonial, estratégia encontrada pela Coroa Portuguesa de repartição fundiária das 

terras denominada como regime de sesmarias (pela Lei de 1375). No lastro dessa 

história, encontramos o descontrole do domínio das terras, a desmembração das 

sesmarias (metade do século XIX), a decadência do ciclo do açúcar, e, sobretudo a 

história da marcha lenta das boiadas nos ínvios caminhos dos sertões baianos150 como 

gênese de um desenvolvimento econômico imperial e, especialmente, como gênese de 

um modo de vida e produção baseado na posse ou uso comum de terras devolutas. 

3.1. Panorama histórico do uso da terra no semiárido do sertão baiano 

Os primeiros registros sobre a “nova terra descoberta” – terra de Santa Cruz, terras 

dos papagaios, ilha de Vera Cruz –, realizados pelos exploradores, falam de um novo 

território, caracterizado por sua forma comunal da utilização das terras e dos bens que 

havia nelas: “tampouco têm bens próprios, mas todas as coisas são comuns” 

(VESPÚCIO, 1984, p. 94 apud. GERMANI, 2006, p. 116). Anterior ao processo de 

povoamento, ao regime de repartição fundiária denominado de sesmarias já existiam 

formas de ocupação comunal. Podemos dizer que as terras de uso comum são heranças 

da forma comunal de ocupação das terras dos portugueses e dos espanhóis, como é 

correto também dizer que possuem uma herança indígena. 

                                                
150 Eurico Alves Boaventura (1989, p. 15) 
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A apropriação privada das terras comuns teve início a partir da “possessão 

histórica”, fundamento de domínio público instituído no contexto da posse oficial em 

nome do Rei de Portugal D. Manoel I (GERMANI, 2006). No entanto, o fortalecimento 

da concentração das terras nas mãos de poucos e, consequentemente, a apropriação das 

terras livres indígenas se desenvolveu a partir de 1530, depois da decadência da 

atividade extrativista. Portugal, para consolidar sua soberania em terras brasileiras, 

instituiu como estratégia o povoamento e a colonização, cita Germani (2006, p. 120).

De acordo com Andrade (1995, p. 33) “enquanto o açúcar determinou a ocupação da 

faixa litorânea, o gado e o ouro determinaram a ocupação do interior”. O processo de 

cultivo da cana-de-açúcar151 ficou mais concentrado no litoral; na “vastidão dos 

sertões”, a pecuária foi intensificada. “Formou-se assim, no Sertão – Nordeste semi-

árido – uma sociedade pecuarista”, (Idem. 47) cita o autor. Jacobina, por exemplo, se 

desenvolveu em função do sistema de repouso para o gado que seguia em boiadas por 

centenas de léguas.  

O processo de expropriação e extermínio indígena, intensificação da escravidão e 

devastação ambiental iniciado a partir de então152 pode ser observado, contrariando as 

interpretações evolucionistas, como processo colonial de expansão capitalista (PRADO 

JUNIOR, 1978).  

Daí admitir-se, hoje, que o processo de ocupação liderado pela 
produção açucareira foi um empreendimento inteiramente 
capitalista, de vez que, pela primeira vez, se fazia investimentos 
maciços de capitais na agricultura e se voltava à economia agrícola 
para o mercado [...] facilitando a aquisição de escravos africanos, o 
desmatamento, a guerra contra indígenas e a implantação de engenhos 
de açúcar. Iniciava-se, no Brasil, o domínio econômico do engenho 
ou, para usar um anglicismo, da plantation. Daí admitirmos, com Caio 
Prado Júnior, não se poder aceitar que o Brasil tenha tido, no período 
colonial, um modo de produção feudal do tipo europeu. (ANDRADE, 
1995, p.32)                                                 

                                                
151plantation tropical (ANDRADE, 1995) 
152 Passada a fase do Escambo152 em que o regime comunal era respeitado porque não ocorreu nenhum 
povoamento e nem distribuição de terras, Portugal deveria investir em outra forma de ocupação territorial 
capaz de consolidar, de forma mais segura, a sua presença na nova terra. Deu-se a partir de então outra 
forma de ocupação mais efetiva: o povoamento e a colonização, cita Germani (2006). É a partir desta 
nova forma de ocupação que se inicia o cultivo e a produção do açúcar. A qualidade do solo litorâneo 
(massapé) somado ao clima brasileiro contribui para o plantio da cana-de-açúcar. Com isso há uma 
necessidade de “novas instituições jurídicas, novas formas de propriedade” – neste novo período, o 
escambo foi dando espaço para a escravidão do índio e as terras foram divididas e passaram a ter donos. 
Germani (2006) diz que os indígenas que “não se submeteram a escravidão tiveram que fugir para o 
interior, onde os portugueses foram ao seu encalço conquistando a terra para a pecuária e para aldeá-los, 
com o auxílio de missionários, e sedentarizá-los, a fim de manterem em pontos estratégicos onde 
poderiam ser recrutados nas ocasiões em que necessitassem de trabalhadores” (GERMANI, 2006, p.21-
22).
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Os interesses que prevaleceram na exploração do Brasil colônia são 

eminentemente “alienígenas”: “os navios que trouxeram os donatários e os colonos não 

trouxeram um povo que transmigra, mas funcionários que comandam e guerreiam, 

obreiros de um empresa comercial, cuja cabeça ficou em Lisboa” (FAORO, 1997, p. 

120 apud. FERRARO, 2008, p. 19)   

Outro exemplo desse sentido alienígena foi o da utilização do regime jurídico de 

repartição fundiária, inicialmente via Capitanias Hereditárias, em 1530153 e, em seguida, 

pelo regime das Sesmarias154 pela Lei de 1375.  Esses instrumentos legais de 

distribuição de terra potencializaram o povoamento e a colonização no Brasil, estratégia 

segura de consolidação da soberania de Portugal nas terras recentemente conquistadas, e 

intensificou a escravidão do negro e do índio e a divisão das terras sem donos criando 

grandes latifúndios no território brasileiro (GERMANI, 2006, p. 121).    

A concessão das terras brasileiras via regime das sesmarias marca decisivamente 

o início do grande latifúndio. Importante salientar que a doação era feita às pessoas 

influentes com o governo-geral da Bahia ou com o capitão mor de Pernambuco. Esta 

livre doação definia os que possuíam e os que não possuíam direitos, os incluídos e os 

excluídos (MARTINS, 1981, p. 35). O não cumprimento do cultivo em um prazo de 

cinco anos implicaria na devolução das terras à coroa Portuguesa, constituindo-se assim 

em terras devolutas. De acordo com a Carta Régia de 28/09/1700, as doações de 

sesmarias não podiam ser contíguas umas das outras, ainda que pertencentes ao mesmo 

dono, deveriam existir entre uma e outra uma légua de terra (SANTOS 2010).  

O critério legal instituído pela Carta Régia de 28/09/1700 contribuiu para a 

formação de terras de uso comum em regiões de antiga colonização, essa afirmação 

pode ser encontrada na emblemática publicação de Ehle (1997), em que o autor cita a 

légua de terra entre as fazendas como “terra de ninguém” própria para o apascento do 

gado: 
Não se usava cerca. O gado não ficou preso em pastagens fechadas, mas 
correu solto pelas caatingas e pelos matos, ocupando até as estradas. 
Entre uma e outra fazenda “fronteira de gado solto”, havia uma légua 

                                                
153 Sistema trazido de Portugal, utilizado na ilha da Madeira e Cabo Verde. Esta forma de distribuição de 
terras dividiu o litoral brasileiro em 12 setores lineares, esses setores foram denominados de Capitanias 
Hereditárias e tinham como titulares os donatários.  
154 Regime implementado via Capitanias Hereditárias pelo rei D. Fernando. Os donatários podiam 
distribuir a terra (80% delas)sem a necessidade do foro só com o pagamento do dízimo de Deus pago a 
Ordem de Cristo. (GERMANI, 2006, p.122). A definição mais aceita da palavra semarias, segundo Cirne 
Lima (2002) é a que a sesmaria deriva da palavra sesma (seisma) ou sesmo (seismo) (...) e enfim, de seis 
ou sex, terras feitas com o foro da sexta parte dos frutos. (LIMA, 2002, p. 18-19)
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de terras devolutas, a “terra de ninguém” respeitada por todos e que 
servia como divisa, evitando confusões entre rebanhos. (EHLE, 1997, p. 
8) [grifos meus] 

Poucas famílias se apoderaram de grandes extensões de terras. Tanto as terras do 

“sertão de fora” (margem esquerda do rio São Francisco), como as terras do “sertão de 

dentro” (margem direita do rio) foram concedidas, basicamente, a duas famílias: Os 

Garcia D´Ávila, titulares da Casa da Torre, ocuparam o recôncavo até o sertão; os 

Guedes de Brito, titulares da Casa da Ponte, cujos domínios se estendiam desde o Morro 

do Chapéu, na Bahia, até o rio das Velhas, em Minas Gerais. (ANDRADE, 1995, p. 36) 

Outra informação histórica mais próxima geograficamente da comunidade do 

Mucambo é com relação à incidência, a partir de 1697, dos padres missionários da 

Ordem dos Franciscanos a partir da fundação do Arraial de Missão de Nossa Senhora 

das Neves de Saly. Essa missão corresponde o aproveitamento mais antigo da Capitania 

da Bahia e marca o início da interiorização do sertão por meio da busca de metais 

preciosos e, especialmente, pela utilização da região como rota e criação do gado. Neste 

sentido, o papel dos missionários franciscanos atingia diretamente a população nativa –

os índios Tapuia. (WILLEKE OFM, 1978) 

Voltando as sesmarias, o Mapa 3 demonstra a relação entre as áreas ocupadas 

via sesmarias pelas casas da Ponte e da Torre e os municípios em que encontramos hoje 

as comunidades de Fundo de Pasto. O município de Antônio Gonçalves, onde se 

localiza a comunidade de Mucambo, está nas áreas originárias da Casa da Torre – dos 

Garcia D’Ávila155 (FERRARO, 2008, p. 8). 

                                                
155 Estende-se o sertão da Bahia, até a barra do rio São Francisco, oitenta léguas por costa; e indo para o 
rio acima, até a barra que chamam de Água Grande, fica distante a Bahia da dita barra cento e quinze 
léguas; de Centocê, cento e trinta léguas; de Rodelas por dentro, oitenta léguas; das Jacobinas, noventa; e 
do Tucano cinqüenta. E, porque as fazendas e os currais do gado se situam aonde há largueza de campo, e 
água sempre manante de rios ou lagoas, por isso os currais da parte da Bahia estão postos na borda do rio 
São Francisco, na do rio das Velhas, na do rio das Rãs, na do rio Verde, na do rio Paramirim, na do rio 
Jacuípe, na do rio Ipojuca, na do rio Inhambupe, na do rio Itapicuru, na do rio Real, na do rio Vaza-barris, 
na do rio Sergipe e de outros rios, estão atualmente mais de quinhentos currais, e, só na borda aquém do 
rio de São Francisco,cento e seis.” (ANTONIL, 1982 (1711), p. 199 Apud. FERRARO, 2008. p. 32-33)
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Mapa 3 – Suposta Origem dos Fundos e Fechos de Pasto, BA 

Da Casa da Ponte
Da Casa da Torre
De Nenhuma das Casas

Fonte: Antonil (1711) apud. FERRARO, 2008, p. 35 

Nas cartas de concessão, aparecem balizas demarcatórias, os limites das terras 

concedidas, bem como as normas e condição de ocupação, estas, guiadas pela 

obrigatoriedade do cultivo da terra em cinco anos, caso contrário, as terras seriam 

tomadas. Vejamos um documento transcrito do Arquivo Nacional156 por Filho (2007, p. 

45): 

Donde acaba a dada de Luiz de Frigr. Do., na larg. A della p.ª de 
Norte, encostados à Serra da Jacobina, p.la. p.te. de Oeste, as quaes se 
contarão d’onde acaba a m.ma.dada de Luiz de Frifr. Do. Q.começa 
d’onde o p.e.Antº Pereira se introdusio sem leg.º do Govº, e caso não 
sejão capazes de cultura as 10 leg.sconfrontantos, serão tomados 
em q’. qr. p. te. Da Serra e Campos, q. junto à ellas se acharem pela 
p.te. de Oeste, correndo sempre encostada à Serra p. ª a p. te. Do 
Rio de São Francisco, e m.s. a q. além das 10 leg.s. ped.as houver até 
o R.O de S. Fran. Co. p.ta. p.te. de Oeste na m.ma Serra da Jacobina,
q. se achar desde as 1as. Aldeias do Gentio, vizinhas à mesma Serra 
até o Rio de S. Francisco com todas as agoas, campos. [grifos meus]

A organização das doações de terra via concessão das sesmarias no sertão e o

desenvolvimento econômico da região ocorrem em função da criação de gado 

                                                
156 Arquivo Nacional Códice 155, Fundo: Tesouraria da Província da Bahia. Livro 1, p. 20. 
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(ocupação mais simples), tornando-se conhecida por seus currais que sustentaram o 

mercado de carne e couro do Brasil colônia. Eram enormes extensões de terra sem 

cercas com o gado solto cuidado por vaqueiros. Há um crescimento a partir do século 

XVII de currais. De acordo com Andrade (1995), os currais baianos estendiam-se da 

margem direita do São Francisco nos vales dos rios das Rãs, Paramirim, Jacuípe, 

Itapicuru, Real, Vaz-Barris e Sergipe. A relativa independência da pecuária nos sertões 

pode ser justificada pelo isolamento expresso por Galeano (1994, p. 75 apud. Ferraro, p. 

30) como “desertos do interior”. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Agrário 

(CAR) (1982), existiu na região de Senhor do Bonfim alguns engenhos, no entanto, a 

pecuária ocupou o vale do sertão baiano com maior expressividade. 

Mapa 4 – Áreas no Estado da Bahia da Casa da Ponte e da Casa da Torre 

Casa da Torre – Garcia D´Ávila
Casa da Ponte – Guedes de Brito

Fonte: Ferraro, 2008, p. 33 

A incidência da pecuária na região, conforme demonstra o Mapa 4, fornece a 

noção da amplitude espacial dos currais e do poder de concentração de terras das 

famílias Garcia D’ Ávila e Guedes de Brito (ANTONIL, 1711 apud. FERRARO, p. 33). 

As fazendas de gado foram paulatinamente se constituindo, neste período da 

colonização, em torno dos currais descritos por Garcez (1987) como:  
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[...] uma casa coberta de palha, uns toscos currais, algumas centenas 
de cabeças de gado, dez ou doze homens “recrutados entre índios e 
mestiços bem como entre foragidos dos centros policiados do litoral; 
criminosos escapos da justiça, escravos em fuga, aventureiros de toda 
ordem que logo abundam onde o deserto lhes dá liberdade e 
desafogo”, e estava formado um estabelecimento de área média, assim 
consideradas as fazendas de uma a três léguas de extensão. 
(GARCEZ, 1987, p.28) 

A criação de gado se desenvolveu de forma rentável na região devido ao clima 

propício para a criação do gado e condições naturais, próprias de pastagens naturais 

destinadas a invernadas, ou seja, local de água abundante próprio para pastagem do 

gado e com serras propícias para a alimentação dos animais em tempos de seca157.

Devido a estas características, Jacobina se consolidou como rota obrigatória do gado 

(outra rota era na cidade de Feira de Santana) e passagem da Estrada das boiadas.  

Enquanto pecuaristas sesmeiros expandiam seus negócios de venda de carne e 

couro no mercado situado no litoral, seus empregados vaqueiros e posseiros iam “se 

virando” como agregados ocupantes das terras nas fazendas e nos currais de gado, 

sobrevivendo em áreas marginais destes grandes latifúndios por meio da agricultura de 

subsistência; em troca, pagavam o foro anual aos senhores das terras. Segundo Germani,

o processo desenvolvia-se assim: 

[...] um tipo de exploração distinta da grande plantação, com um 
sistema de organização também diferente. Eram pequenas unidades 
trabalhadas pelo próprio proprietário e sua família, às vezes com 
auxiliares e raramente com escravos. Como não tinham acesso ao 
sistema de doação de terras, a formação destas pequenas propriedades 
estabeleceu como prática a ocupação de áreas existentes nas brechas 
entre as grandes plantações e em terras consideradas de ninguém [...] 
Sem amparo da lei vigente, a posse ficava garantida pela ocupação e o 
trabalho (GERMANI, 2006, p. 130) 

Estes posseiros, “embrião de classe, intermediária entre o grande proprietário e o 

escravo” (PRADO JUNIOR 1978 apud. GERMANI, 2006, p. 130) davam conta de 

produzir alimentos em período cuja produção de bens exportáveis prevalecia. “[...] a

pequena propriedade agrícola criada pela necessidade na ausência de providência 

administrativa sobre a sorte do colono livre e vitoriosamente firmada pela ocupação” 

(CIRNE LIMA apud. GERMANI, 2006, p. 131), desempenha importante papel na 

produção de gêneros alimentícios.  

                                                
157 Este hábito presente nas Serras da Várzea Comprida recebeu o nome de “refrigero” conforme 
depoimento apresentado na epigrafe deste item de D. Doralice Miranda. 
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No sertão colonial, quando o regime sesmarial vigorava, tanto a posse por parte 

do “sesmeiro, este habitante das cidades” (PORTO, 1995, apud. GODOI, 1999) como 

do “posseiro obstinado” (Idem). Os estudos que focam a posse como forma de ocupação 

de terras no Brasil desde o período colonial é unanime em afirmar que o direito de posse 

estava legitimado por uma lógica camponesa de apropriação da terra e da natureza.  

Assim como no regime sesmarial, diz Cirne Lima (1954), é o trabalho que 

consolida o direito da ocupação: “[...] pela posse e pelo cultivo, desde logo, se investiu 

nessa mesma propriedade que, a homens de sua condição, sabia estar, de antemão 

destinada. Desta convicção jurídica, o tempo e o uso fizeram lei, criando costume”. 

(1954, p. 53). Para Martins (1980) “[...] é o trabalho que legitima a posse da terra; é nele 

que reside o direito de propriedade”. Godoi (1999) recorre ao conceito de Thompson 

para propor a existência de uma “economia moral” na orientação camponesa da terra 

expressa na posse. 

Ao articular essas discussões teóricas com o caso da comunidade estudada, é 

possível afirmar que a existência de formas outras de uso e ocupação da terra comum 

baseadas na posse, mesmo dentro do sistema de repartição fundiária orientado 

hegemonicamente por uma lógica excludente, assim, tais configurações levam a crer na 

existência de uma “economia moral”, de uma “consciência costumeira” (THOMPSON, 

1998) mais complexa do que pensa a escrita hegemônica da história do período colonial.  

A despeito da potencialidade dessa forma de ocupar terra no sertão colonial 

baiano, a historiografia brasileira pouco menciona outras formas de ocupação e posse 

das terras no Brasil Colônia. Segundo Almeida (2008), as interpretações históricas de 

cunho positivista enxergam esses sistemas comuns de terra como “vestígios feudais” 

fadados ao desaparecimento conforme “evolução” do processo histórico. No entanto, 

para além do regime de repartição de terras sesmarial, existiram formas “invisíveis” de 

posse na vastidão do sertão baiano (SANTOS 2010). Segundo a autora (2010, p. 58), os 

espaços em que modalidades de posse outras se formavam eram geralmente em terras 

de escassos recursos hídricos e, dessa maneira, podiam (co) existir invisíveis. Para nos 

fornecer uma visão mais ampla do mundo agrário do Brasil Colônia, cita quatro grandes 

formas de uso da terra elencadas por Teixeira da Silva (1997), a saber: 

A grande propriedade, de origem sesmarial, com exploração direta e 
trabalho escravo; sítios e situações, terras arrendadas por um faro 
contratual, com gerência do ferreiro e trabalho escravo; terras 
indivisas ou comuns, de propriedade comum- não são devolutas, nem 
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da Coroa-, exploração direta, com caráter de pequena produção 
escravista ou familiar, muitas vezes dedicada à criação de gado de 
pequeno porte; áreas de uso coletivo pastos comuns, utilizados pelos 
grandes criadores e pelas comunas rurais. (TEIXEIRA DA SILVA, 
1997 apud. SANTOS, 2010, p. 58) 

O sistema de posse em pequenas áreas, ao qual o autor se refere, passou a ser 

muito usado por camponeses sem recursos e sem “amigos” influentes que lhes 

concedessem sesmarias, como também, após a abolição da concessão das sesmarias em 

1822, por grandes latifundiários que receberam doações de terras públicas 

(CARVALHO, 1992 apud. OLIVEIRA, 2006, p. 49). Assim, “se desvirtuado foi o 

regime de sesmaria, desvirtuado passou também a ser o sistema de posses” (GODOI, 

1999, P. 47). A autora destaca que a noção de posse pode estar voltada tanto como 

forma de ocupação camponesa quanto como expressão vinculada ao sistema de 

ocupação legal que favoreceu o grande latifúndio depois de 1822, com a abolição das 

sesmarias. 

Guimarães, (1977, p.121 apud. GERMANI, 2006, p. 132) afirma, inclusive, que 

a desenfreada ocupação do território brasileiro via sistema de posse acelerou a abolição 

do regime de sesmarias em 17/07/1822158 (Resolução nº 76) em favor, é claro, dos 

privilégios da propriedade latifundiária: “a invasão dos terrenos virgens ou abandonados 

por multidões de intrusos estranhos e posseiros havia colocado os senhores rurais diante 

de um fato consumado: agora já não seria possível deixar de reconhecer a posse como 

uma forma legítima de ocupação da terra”.

O vazio de regulação estatal das terras da Colônia, presente no período em 1822 

a 1850, contribuiu para a proliferação de sistemas coletivos de uso da terra; assim, nesse 

período, “coexistiram sesmarias e posses, o que levou à pressão sobre posseiros, mas 

também, em algumas áreas, permitiu a consolidação de direitos costumeiros de uso da 

terra, pela ocupação aleatória das terras, sem formalização legal” (GARCEZ, 2001 

apud. FERRARO, 2008). Com a decadência do sistema sesmarial e consequentemente 

das famílias sesmeiras tradicionais, muitas das sesmarias tornaram-se terras devolutas, 

portanto, foram devolvidas a Coroa Portuguesa (SANTOS, 2010) 

A região do município de Antônio Gonçalves fica na encosta da cordilheira da 

Serra da Jacobina levando a crer que, nesse período, era área isolada, o que favorece a 

proliferação e a permanência destas comunidades nos séculos XIX e XX e sua condição 
                                                
158 Em sete de setembro de 1822 D. Pedro I declarou independência do Brasil. O Brasil passou de Colônia 
para Império.  
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de invisibilidade. Os efeitos das legislações sobre a dominialidade das terras nesse 

período circulavam com mais vigor na área cafeeira mais próxima ao litoral e no eixo 

centro-sul do país, nos conduzindo a justificar porque, nessa região norte do estado da 

Bahia durante séculos, essas comunas rurais permaneceram invisíveis. 

Entre 1830 e 1844, houve o fracionamento das sesmarias das casas da Torre e da 

Ponte. Associado a esse fato, houve também à decadência dos engenhos e o declínio da 

economia das fazendas de gado que, com a falência da “grande lavoura” açucareira, 

perdeu seu principal consumidor de carne e couro (ALMEIDA, 2008). Assim, a 

pecuária foi se reduzindo na região e os proprietários das fazendas, que já não moravam 

na zona rural sertaneja, firmaram negócios no Recôncavo.  

As fazendas das casas da Torre e da Ponte iniciam o processo de fracionamento 

no século XVIII, as referencias bibliográficas indicam que este fracionamento foi 

confuso devido à própria imprecisão dos limites das duas grandes casas; ao caráter 

extensivo da pecuária e a não demarcação da “fronteira do gado solto”. Assim, acredita 

Garcez (1987, p. 30) que “nestes dois fatores: imprecisão de limites e indefinição legal 

dos direitos de propriedade estão as origens dessa formação comunitária em estudo.” 

Cabe ainda mencionar que a fragmentação das grandes casas – da Torre e da 

Ponte – o seguiu a lógica do lucro capitalista. Assim, as terras mais férteis próximas ao 

litoral foram vendidas a grandes proprietários, outras terras mais distantes do litoral,

atingidas mais fortemente por este caráter da imprecisão dos seus limites, continuaram 

devolutas e foram ocupadas pela munifundiarização ou pelo uso comunal (FERRARO, 

2008). Então, vaqueiros remanescentes dos currais foram progressivamente ocupando as 

terras em uma prática de uso comunitário das terras.  

A propriedade original permanecia indivisa, em aberto, sem medição 
ou demarcação, tendo os seus proprietários – ou posseiros- uma idéia 
pouco clara de sua divisão ou dos seus limites. De modo geral, essas 
terras confrontavam como áreas na mesma situação ou com terrenos 
públicos – terras devolutas [...] (GARCEZ, 1987, p. 33). 

O vazio constitucional que reinava por 28 anos deu lugar à regulamentação, em

1850 da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, a famosa Lei de Terras. Esta lei passa a 

regulamentar os bens possuídos por títulos de sesmaria e as terras devolutas no Império, 

ou seja, aquelas terras que não conseguiram ser regularizadas por não cumprir as 

exigências legais e, por esta razão, foram devolvidas à Coroa Portuguesa. O sertão 

colonial ficou restrito a núcleos de povoamento antigos destinados à mineração e à 
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pecuária (SANTOS, 2010) e, independentes, das leis coloniais continuam a existir, à 

margem, alheios, ou seja, invisíveis a todo esse processo.  

Toda a regularização estava sob a égide do mercado, uma vez que a terra passa 

de um bem natural a ser um privilégio de classe (Brasil Colônia) para se transformar em 

mercadoria quando se estabelece como única forma de acesso a terra, a compra. A

legalização das posses era inicialmente realizada através do Registro Eclesiástico e 

depois, em 1951, acrescentam como requisito a separação, divisão, demarcação e 

titulação de terra. 
Se para o trabalhador livre, para o mestiço, esta lei significou o 
“cativeiro” da terra, para o capital significou sua liberdade. A terra já 
não estava livre para ser ocupada, como no regime anterior, mas livre 
para ser transformada em mercadoria e ser adquirida pelos que 
tivessem condições para isso; por fim, estava livre para gerar a renda 
capitalista da terra. As outras formas de aquisição se 
transformaram, com a aplicação desta lei, em atos ilegais.
(GERMANI, 2006, p. 135) [grifos meus]. 

As áreas ocupadas por camponeses com o cultivo da agricultura de subsistência, 

cujo manejo era realizado de forma comum e com a participação de todo o núcleo 

familiar, passam a ser consideradas como áreas de ocupação ilegal; ou, como prefere o 

professor Vitor A. Couto, “perturbações” presentes, como nos atesta Ferraro (2008), “à 

margem” do grande latifúndio e nos “intervalos”, nas “dobras” do capital representado 

pela Lei de Terras. No sertão nordestino, importante frisar, estas formas “ilegais e 

perturbadoras” emergidas “nos intervalos” dos ciclos econômicos do açúcar e do gado, 

onde houve um “afrouxamento” do poder coercitivo, de modo que os camponeses 

(vaqueiros, mestiços, índios, ex-escravos) premidos pelas circunstâncias, investiram na 

ocupação comunal das terras como forma de sobrevivência, estabelecem-se 

comunidades baseadas no pastoreio comunitário e em sua maioria assentadas em terras 

onde o direito ao uso é regido pelo direito costumeiro e não pelo direito positivo da Lei 

de Terras. 

[...] o direito de uso comum tem antes de qualquer atribuição jurídica 
formal, uma relação direta a um direito consuetudinário, direito que 
vem da tradição do costume, da memória. Não de uma ou outra 
memória individual, mas da memória coletiva. Como afirmam os 
usuários e ex-usuários de terras de uso comum, é um costume ‘que 
vem desde os tempos de nossos avôs’, ou seja, ‘desde tempos 
imemoriais’ como reconhecem os documentos e determinações 
jurídicas. (CAMPOS, 2000, p. 8 apud. GERMANI, 2005, p. 338). 
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Assim, antes mesmo de se tornar um paradigma para a análise da categoria 

jurídica em que se originou a ocupação comunal das terras, esta forma “sofisticada” de 

relação com a terra, atendeu secularmente ao direito consuetudinário, ou seja, às regras 

de um direito construído pelo costume, pelos acordos firmados pela tradição e pela 

palavra. Dessa maneira, distantes de qualquer norma formal dentro do ordenamento 

jurídico e na ação do Estado, os acordos e combinados desta forma de direito se 

mantiveram guardados no baú das memórias dos mais velhos “desde os tempos dos 

mais velhos” até hoje. 

Estas modalidades de uso comum, como já me referi, possuem mitos de origem 

e configurações históricas e geográficas diversas e, apesar das ameaças sofridas, ainda 

existem em todo o território nordestino:  

Não apenas nos sertões nordestinos constituíram-se e mantiveram-se
áreas de uso comum. Na região norte mineira do Alto Vale do rio 
Jequitinhonha, região das chapadas da Serra do Espinhaço, 
desenvolveram-se os chamados “geraizeiros” que utilizam em comum 
os campos para criação de gado solto e para extrativismo vegetal 
(GALIZONI, 2000). No Piauí, o termo “solta larga” se refere a grandes 
áreas utilizadas por comunidades para o pastoreio em comum. Em 
Pernambuco, sob a influência das instituições (Comissão Pastoral a
Terra - CPT, Articulação do Semi-árido – ASA e Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA) que trabalham com FP na 
Bahia, organizou-se, em 2005, um encontro em Petrolina para debater a 
situação dos FP no estado. Na margem esquerda pernambucana do sub-
médio São Francisco há comunidades pastoris tal como na margem 
direita (baiana). Não há uma sistematização sobre esta realidade 
nordestina e brasileira. Ao que parece, as comunidades pastoris que se 
encontram mais organizadas e reconhecidas são os faxinais do sul do 
país e os FP da Bahia [...] (FERRARO, 2008, p. 46) 

O autor pergunta: “Por que esta ocupação se configurou e persistiu após o fim 

dos currais?” A partir de diferentes explicações, tais como: Razão ambiental; razão 

ibérica, razão anti-europeia; razão indígena; razão socioeconômica; razão da falta de 

ordenamento fundiário e razão clânica. O autor expõe argumentos no seguinte sentido: 

Dentre essas razões explicativas, a explicação clânica (sociocultural) 
parece dominante frente às observações de campo. As outras estão, em 
geral, subordinadas a ela. A manutenção das terras indivisas só 
aconteceu porque os conflitos internos eram (e continuam sendo) 
passíveis de solução no âmbito comunitário-familiar, as comunidades 
são predominantemente formadas por herdeiros e seus descendentes, 
parentes em diferentes graus. As razões ambientais, econômicas e 
fundiárias também são factíveis, podendo, em diferentes graus, ter se 
somado para fortalecer o modo FP de uso e ocupação. As hipóteses de 
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cunho étnico cultural (indígenas e anti-européias) são mais difíceis de 
avaliar e não parecem muito significativas por duas razões, primeira 
aquela apontada por Darcy Ribeiro quanto à não assimilação, mas sim o 
enfrentamento dos índios pelos vaqueiros, e a segunda razão reside no 
fato de a configuração aberta dos grandes currais não ter sido opção das 
comunidades ou dos vaqueiros, mas uma contingência das sesmarias. 
De qualquer modo, pode se agregar à explicação a ascendência ser de 
camponeses pobres, sejam portugueses, indígenas ou negros. Estes, 
independente de uma influência cultural direta, nunca tiveram 
propriedade privada de terras e não conseguiram mudar isso. 
(FERRARO, 2008, p. 46) 

No caso específico do Mucambo qual a razão, ou razões, que justificam a 

persistência da comunidade até os dias de hoje e sua relação com a área comum?  

Estas perguntas norteadoras do trabalho de campo propõem que o objetivo desta 

pesquisa é compreender o processo educativo potencializado e potencializador da sua 

persistência ou, como prefere Sr. Vilobaldo Farias, “da sua teimosia”, em continuar 

existindo. Mais uma vez, retomo as considerações de Almeida (2008, p. 133), a 

territorialidade da comunidade do Mucambo “funciona como fator de identificação, 

defesa e força” e por que não acrescentar? De aprendizagens. 

Acredito que por força do arranjo interno, da potência que compõe o Mucamabo 

como uma unidade afetiva, o direito ancestral sobre a terra de uso comum – próxima à

comunidade denominada de Serra da Várzea Comprida e hoje de área de Fecho de Pasto 

– foi mantido mesmo com muitas rupturas e transformações. Direito ratificado pela 

origem da comunidade e pautado em “sabenças costumeiras” transmitidas oralmente por

seus moradores mais velhos, “guardiões” de saberes e costumes nos seus mais diversos 

topos (lugares) de sabenças bases da resistência e da luta em defesa da terra quando a 

paz já não se fazia presente. 

A posse imemorial sustentada pelo direito consuetudinário, ou seja, pela “Lei do 

costume” transcorreu sem grandes conflitos até o final da década de 1970, conforme 

depoimento de Sr. Bernardino: 

[...] antigamente, no passado, toda vida foi uma comunidade religiosa, 
mas não tinha esse negócio de comunidade, antigamente de oitenta pra 
trás não tinha esse negócio de comunidade. Comunidade criou, 
começou do ano de oitenta pra cá, mas de oitenta pra trás não tinha, era 
um povo religioso, tudo organizadinho, mas não tinha esse negócio de 
comunidade, de estar fazendo esses movimentos que as pessoa faz hoje. 
Que hoje, se tem um problema de terra, o que é faz? A comunidade se 
junta, faz um movimento e vai lá cobrar e naquele tempo não tinha. Não 
tinha problema também porque povo era tudo, como é que se diz, era 
analfabeto, mas era tudo bem educado. Vivia tudo em paz, você vê que 
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naquela época ninguém tinha medo de ninguém e hoje [...] (Bernardino 
José dos Santos, 19/12/2010) [grifos meus]. 

A paz da comunidade foi atingida quando a área comum utilizada secularmente 

pela comunidade sofreu ameaças e seus moradores passaram de posseiros imemoriais 

da terra a membros de uma Comunidade Tradicional. Ou seja, passaram de uma 

comunidade “invisível”, de uma unidade afetiva, nos termos já definidos anteriormente, 

para unidade política de visibilidade coletiva perante o ordenamento jurídico do Estado 

e da União. Essa passagem dependeu do processo de luta que levou os moradores do 

Mucambo a se reconhecerem como Comunidade Tradicional por meio da afirmação de 

uma territorialidade especifica acionada pelo processo de territorialização em que, os 

mucambeiros, exigiam o reconhecimento legal da sua forma de ocupação e uso da terra 

comum, frente ao Estado. 

Este trajeto conflituoso principiou-se, como nos contou D. Doralice no inicio 

deste item, “[...] depois que começou a entrar gente de fora dizendo que era dono [...]” e 

nos questiona: “[...] sabe como começou a história?”. Essa trama será tema do próximo 

capítulo, que constará de descrição e análise da forma como os mucambeiros se 

organizaram politicamente em torno de uma política de identidade coletiva mobilizada 

pela luta em defesa da terra e pela reivindicação, face ao Estado, dos seus direitos sobre 

ela, analisando, para tanto, o modo como resistiram permanecendo na terra apesar da 

pressão de fazendeiros, mineradores, grileiros ou agentes do próprio poder municipal. 
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CAPÍTULO 4

4 A LUTA DA SERRA DA VÁRZEA COMPRIDA: CONTEXTOS, PERCURSOS 

E SUJEITOS 

A gente fez a luta dentro daquilo que entendia, que era a luta pela 
vida, e eu costumava dizer que a VÁRZEA COMPRIDA pra mim 
ela era como se fosse um corpo humano, que esse corpo ele ao ser 
ferido ele termina tendo uma reação e essa reação seria, se tivesse que 
morrer alguém, morria pra defender a terra, a nossa ideia é essa, mas 
não a morte pra tomar de ninguém, mas pra se manter ali [...] Por 
detrás da terra esconde a vida e, quando esta vida é a ameaçada, 
somos forçados a entrar em conflito. (Rubens de Farias Cruz, 
24/04/2011) 

  Terra e corpo, estaturas concretas aparentemente separadas e independentes, 

mas que, no contexto em tela, estão entrelaçadas simbolicamente por fios de 

pertencimento e dinâmicas de sobrevivência. Fios que as tornam – terra-corpo– um 

único tecido cúmplice de seculares existências invisíveis. Assim, a expressão “como se 

fosse um corpo humano”, nos revela não uma dualidade cartesiana, mas uma relação 

particular que o indivíduo estabelece com a terra por meio da capacidade de sentir a si 

próprio e a terra como um todo integrado. A terra para as comunidades rurais 

tradicionais “traz consigo uma ancestralidade que a faz mais que terra, transformando-a

na própria história do individuo, quase que uma extensão do seu corpo” (OLIVEIRA, 

2006, p. 18). 

 Compreender a luta da Serra passa inicialmente pela compreensão dos meandros 

dessa retórica da cultura camponesa, dessa métis contadora159que se repete em forma 

de narrativa para exprimir gestos e, portanto, reencenar práticas textuais carregadas de 

metáforas que exprimem as astúcias da inteligência, de uma “arte de dizer”, como quer 

Certeau (2011). Neste trabalho, a aproximação dessa teia complexa da “arte de dizer” 

dos sujeitos, como descrito  anteriormente, não foi tarefa fácil, então as informações 

foram colhidas por meio de andanças na vastidão dos vales íngremes lá da Serra no 

intuito de me aproximar dos “segredos” e nuances da luta pela terra, que resultou no 

processos de territorialização do Fundo e Fecho de Pasto do Mucambo.  

                                                
159 Deusa da astúcia na mitologia grega. Sobre a astúcia da narratividade contadora, ver Certeau (2011, p. 
145)
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A narrativa que desenvolvo no início deste capitulo é, portanto, síntese das 

muitas conversas e entrevistas realizadas ao longo do tempo em que mucambolei, 

mucambiei, mucambei e que podem ter como lócus imagético e metafórico uma 

caminhada que fiz à área de terra comum, pela Serra da Várzea Comprida buscando 

compreender o conflito agrário denominado localmente como “a luta da Serra da Várzea 

Comprida”, descrevendo seu contexto, sujeitos envolvidos e processos resultantes dessa 

luta, como por exemplo, o processo de territorialização desenvolvido em torno do 

reconhecimento legal do “sistema de uso comum da terra” como área pertencente a 

identidade coletiva de Comunidade Tradicional de FFP. 

 Era véspera de natal, as lapinhas nos cantos das casas das pessoas ainda estavam 

inteiras a despeito das mãos malinas das crianças. Acordamos cedo, da janela avistamos 

a neblina branca se misturando ao verde da Serra, visão que se contrapunha à imagem 

sonhada pela infância de que ali era uma Montanha Azul, no entanto, o que permanecia 

era o desejo infantil e menos acadêmico (confesso) de realizar a tão misteriosa Viagem 

a Montanha Azul160.

 Debaixo da jaqueira de secular idade, marcamos o nosso ponto de encontro antes 

de seguir viagem. Todos presentes, seguimos em direção a “a serra” pela ponte do Rio 

da Grota. “Suas águas eram símbolo da partida. Nas despedidas de São Paulo, todos 

viam, alguns pela última vez, a sombra e a musicalidade de suas corredeiras”161. Quem 

nos transportou pelas sendas e sagas daquelas águas e cercanias foi o relato, a narrativa 

singular de um senhor de 67 anos, guia e narrador das geografias do lugar. Seria ele um 

camponês típico do sertão? O nosso Menocchio162, personagem singular, nasceu e se 

criou nas redondezas da Serra e foi personagem atuante na Luta da Várzea Comprida a 

ponto de ser considerado por todos o narrador principal da memória do evento. 

Na viagem, ele, ciente de sua condição de filho, pai e própria extensão daquela 

terra, entrega aos estranhos o lugar, o lugar vivido, entrega, portanto, o espaço e o 

tempo em que muitos dos dele foram personagens. “aqui achei muitos coisas enterradas 

dos nossos antepassados índios, cachimbo, prato de barro [...]”. Assim, ele seguiu 

                                                
160 Na infância, li o livro do meu padrinho Roniwalter Jatobá em que contava a Viagem de dois meninos a 
Montanha Azullocalizada também na Serra da Jacobina, ao sul da Serra da Várzea Comprida. Lá fica 
Bananeira local onde nasceram os meus pais e onde vivi bons momentos da minha infância. 
161 Uma referencia ao conto de Roniwalter Jatobá Pássaro na Memória, In. Contos Brasileiros. Expressão 
Popular, p. 10-14, 2006.  
162 Personagem de GINZBURG (1987) perseguido pela inquisição, cuja singularidade das ideias o tornava 
diferente, “[...] ao menos em parte diferente dos outros. Mas a singularidade tinha limites bem precisos: 
da cultura do próprio tempo e da própria classe [...]”. (p.27)
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demonstrando ser íntimo da geografia do lugar e, especialmente da geografia das ações 

que a sua narrativa produzia163.

Perdidos na vastidão da Serra e ansiosos por encontrar as marcas, os percursos e 

os sujeitos dessa geografia, seguimos a viagem. Na íngreme subida da serra, vi 

repassada a história, em multitons verdes de esperanças na enrugada face do guerreiro 

ancião, cicerone da curiosa dupla perdida nesta história de heróis presentes na miopia de 

um passado ainda em segredo. 

Na busca da identidade tonal, que revelasse a cor dessa gente, o azul esverdeado 

da montanha revela, no cinza esbranquiçado da neblina, a diferença entre história e 

contador. O verde, o azul, o cinza, o branco, o colorido das flores mistura-se ao canto 

dos pássaros, ao som da cachoeira, a música do vento, ao cantar das cigarras misturados 

ao ressoar das palavras daquele ancião, formando uma grande opera, orquestrada pela 

sinfonia da natureza que exibe no grande espetáculo exuberante gama de guerreiros da 

identidade índia mucambeiros e suas astuciosas histórias de resistência. 

Na primeira parada para refrigero do corpo e da curiosidade dos que 

caminhavam, o nosso guia parado, mas com o olhar em movimento, segura firme o fio 

do arame farpado que divide a roça da sua família da área de terra comum e descreve 

aquela que seria a primeira situação, o estopim do conflito. Na voz das mulheres D. 

Antônia e Doralice Miranda, a descrição do inicio do conflito relatado pelo nosso guia 

em palavras soltas ao vento que lambia as serras durante a caminhada: 

A Duzinha. Eu me lembro muito bem da Duzinha, a Duzinha era 
moradora lá, morava lá dentro daquela grota lá e depois ela morreu e o 
velho e os filhos foi quem vendeu sem ser dono. Era uma senhora. 
Ela plantava abacaxi, cada abacaxizona que ela levava lá pra minha 
mãe dia de sábado. Parece que pro Pedro rocha aí de Pindobaçu,
depois venderam pra aquele Massucato de São Paulo ou era da 
Polônia. A guerra começou aí. (Doralice Miranda, 24/09/2011) 
[grifos meus] 

Outras pessoas só botava o gado, era ali pra todo mundo criar seus 
gados, né? Aí o começo, começou. O veio morreu, ficou a família, a 
família muito grande, né? Cada um daquela família, eles separaram 
acho que dez tarefas de terra, os fio que separaram, já fora os que o 
pai tinha deixado. Aí depois daí começaram a querer vender esse 
terreno, só que esse terreno não podia vender, né? Foi onde 
começaram, eu não sei se venderam, ou se quiseram só vender, ou se 
chegaram a vender, me parece que o, lá pro lado de Salvador, parece 
que foi, eu sei que era um, como diz? Desse povo, não sei se ele era 

                                                
163 CERTEAU (2011, p. 182) compara metaforicamente a estruturas narrativa metaphorai – nome dado ao 
transporte coletivo em Atenas. Segundo o autor as narrativas produzem geografias de ações. 
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italiano, não to lembrada se era, eu sei que ele veio querendo comprar 
a parte desse povinho tudinho, já pra se apossar da serra, né? Nessa 
época, aí quando o povão descobriram isso, aí a turma queimaram 
ruim, né? Foi até que esse cara tinha comprado de alguém, já estava 
cercando, o que era de vargem já estava cercando tudo, não sei 
quantos fio de arame, passando cera em tudo. Aí quando o pessoal 
descobriu, naquele tempo pro povo se unir, o povo tinha coragem 
mermo de entrar na luta, quando agente descobriu isso, agente 
partiu pra cima, aí foi lá pra derrubar cerca, e cortar arame e
cera, e sempre que, aproveitaram que eles não estavam lá e foi lá e 
meteram o ...pipinaram os arame tudinho, deixaram as cerca tudo no 
chão, né? Aí nós juntou as comunidade tudo, né? Por que essa serra 
pertence a todo mundo, é onde fica as nascente de água encima dessas 
serra, onde jorra água pra essa região toda de Ponto Novo, de Antônio
Gonçalves, de Pindobaçu, desse mundo todo, né? Essas nascentes daí 
que jorra água pra esse mundo inteiro, então era todo mundo se juntar 
pra defender, aí juntou antigo Santo Antônio, essa região daí tudo, 
Campo Formoso, Pindobaçu mesmo, Carnaiba, esse pessoal todo, era 
muita gente que frequentava essa serra naquele tempo pra lutar por 
liberdade, né? (Antônia Farias, 03/01/2011) [grifos meus] 

À primeira vista, parece evidente que o estopim da luta está tão somente 

concentrado na revolta contra a venda irregular de um pedaço de terra da área coletiva 

aos fazendeiros da região, motivo que, grosso modo, não pode parecer autêntico para 

alguns, haja vista ser a terra do Estado, as históricas terras devolutas descritas no 

capítulo anterior e quem de direito deveria administrar ou doar (concessão164de uso) se 

era o próprio Estado. No entanto, esse ponto de vista reduz a complexidade da situação 

e reduz também a ideia da terra a um fator pragmático ligado a propriedade. Assim, o 

que ouvi nas muitas conversas a respeito dos sentidos da luta em defesa da Serra da 

Várzea Comprida tem fundamento em outros sentidos. Desta maneira, a fala que segue 

enfoca outra versão representando os sentidos que moveram o estopim do conflito:  

Eu queria mudar, pra mim sentir útil, pra que aquela terra ela viesse 
ter um sentido. Primeiro não no sentido de lucro, de lucro 
financeiro, mas no sentido da vida, no sentido que agente pudesse 
ter, pudesse dizer: eu tô na terra que eu sonhei, num lugar que eu 
quero pra viver. Então, ali nós começamos...(Rubens de Farias,
24/04/2011) 

É verdade que a venda irregular e o traçado dos fios de arame farpado 

provocaram a indignação, mas aqui o sentido que moveu a organização dos moradores 

de várias comunidades dos municípios de Antônio Gonçalves (Mucambo, Baixinha, 

Olhos D´água, Lagoa Grande), Campo Formoso (Santo Antônio, limoeiro, Brejo 

Grande, Borda da Mata, Alagadiço, Algodão, Belas, Lagoa do Mato) e Pindobaçu 
                                                
164 Conforme art. 178 da Constituição Baiana de 1989. 
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(Fumaça, Ingá, Lutanda), não foi o sentido pragmático da terra como mercadoria, mas 

sim o sentido das normas, códigos e obrigações sociais tradicionais das funções e do 

direito ao uso da terra ameaçado.  

Nesse sentido, é perceptível a atualidade da noção de “economia moral” de 

Thompson (1998) no caso em questão. A ética – conjunto de regras costumeiras 

defendidas pelos moradores – foi atingida não apenas no sentido material, objetivo, mas 

no sentido moral das ideias e convicções de justiça e direitos sobre a terra. Assim, 

afirmo a existência de uma “economia moral” a orientar a luta –“disciplinada e com 

objetivos claros” – da Serra da Várzea Comprida.  

Apertando o passo porque a estrada é longa e mais longa ainda são os fios dessa 

astuciosa trama histórica de resistência. Na viagem, fios e fatos emaranhados pelo ethos 

do silêncio foram provocados naquele instante pelos sucessivos lugares históricos, 

testemunhas dos conflitos mapeados meticulosamente pela paisagem e não pelo 

calendário165.

Vejam, Ali que é a Paciência, tá vendo? Lá onde tem aquela rocinha queimada 

[...] Foi onde teve o primeiro conflito, disse o nosso guia e narrador. Esta saga pode ser 

contada, como dizem as demais lideranças entrevistadas, por meio de três 

conflitos/combates intitulados pelos nomes dos principais personagens antagonistas, 

assim temos: primeiro combate (1981) Pedro Rocha, o grileiro; segundo combate 

(1982-1989) Manelzinho, o garimpeiro; terceiro combate (1987-1989) Valdomiro 

Mazucato, “aquele polonês”.  Nos três, afirma o nosso guia de dedo em riste em direção 

à localidade, que eles só foram adiante porque estavam eles defendendo os seus direitos,

o seu costume de usar a Serra baseados nas regras e normas de uso existentes entre eles 

desde o tempo antigo. 

A narrativa sobre o Primeiro Combate (1981) tem como personagem antagonista 

a figura Pedro Rocha, o grileiro. Em 1981, o Sr. Pedro Rocha, na época oficial de 

justiça da Comarca de Campo Formoso, por meio de um recibo falso de compra e venda 

da terra ocupada por uma família de posseiros, tentou cercar a área e expulsar outras 

famílias de posseiros que também usavam o terreno.

O primeiro combate que nós tivemos na terra, foi Pedro Rocha, aí 
depois desse Pedro Rocha ele comprou uma área e queria cercar, 
agente disse que não aceitava, aí ele veio um juiz de Campo Formoso 
deu um alvará, uma autorização dizendo que ele podia por que tinha 

                                                
165Arruti (2006, p. 239) se referindo a pesquisa de Rosoldo (1980) em que o autor reconstruiu a 
cronologia dos fatos locais por meio de uma lista de lugares que organizavam as narrativas. 
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comprado, Pindobaçu que não tinha juiz, a prefeitura que era através 
de Marlos Wanderlei que era prefeito da época, deu também apoio a 
ele. (Rubens Farias, 24/04/2011) 

 O Sr. Pedro Rocha, de família muito influente, consegue apoio do poder 

judiciário e do poder executivo da região. As famílias atingidas pelo Sr. Pedro Rocha 

fazem parte do grupo daqueles que não tinham acesso aos instrumentos jurídicos que 

lhes garantissem a permanência e nem a conivência dos representantes do poder do 

Estado que impedissem a expropriação da terra ocupada desde tempos primevos. Assim, 

como assinala o Sr. Rubens de Farias, a gente foi obrigado a fazer as coisas do nosso 

jeito. 

A reação veio inicialmente do Mucambo, primeira comunidade atingida pela 

expropriação da terra, e depois por todas as comunidades que margeiam a serra de: 

Antônio Gonçalves (Mucambo, Baixinha, Olhos D´água, Lagoa Grande); Campo 

Formoso (Santo Antônio, limoeiro, Brejo Grande, Borda da Mata, Alagadiço, Algodão, 

Belas, Lagoa do Mato); e Pindobaçu (Fumaça, Ingá, Lutanda). Organizados, os 

moradores exigem que o Sr. Pedro Rocha retire o arame farpado, símbolo de opressão, 

de expropriação; por sua vez, a retirada do arame passa a ser, consequentemente, 

símbolo de vitória, de terra liberta.

[...] então ele foi pra Associação cheio de ousadia, só que ele esqueceu 
que, acho que ele pensou que ia chegar lá e ia achar eu e a Dora e o 
Bernardino e uns quatro ou cinco pra confrontar ele e ele se esqueceu 
de se preparar, foi só ele, foi dois ou foi três, quando chegou na área 
de tomar parte tinha setenta e cinco homem lá esperando ele e aí 
tinha uma galerinha  de dez e aí quando chegou pra cima com pau e 
pedra, veio brabo o homem, mas quando ele chegou no lugar onde 
agente tinha marcado, o pessoal foram  e cercou ele, aí agente disse: 
olha você tem duas chances de tá resolvendo esse problema, ou tira o 
arame e vai embora e perde os seus instrumentos ou então agente 
invade, nós vamos lhe pegar aqui e a gente invade, é claro que numa 
hora dessa ele sente medo, mas claro que nós não ia fazer isso que nós 
não somos malucos, mas era uma defesa nossa. Então, quando a gente 
colocou essa decisão pra ele, ele pensou, saiu do mutirão e foi embora, 
não voltou mais. Aí nós conseguiu nossa primeira vitória (Rubens 
Farias, 24/04/2011) [grifos meus]
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 Nesse primeiro combate, considerado vitorioso pelos moradores, é também 

emblemático porque a partir dele montam uma tática166 de luta denominada de vento da 

meia noite, ou ventania, que será decisiva no transcorrer do processo. 

Nós chamávamos de vento da meia noite, de ventania. É a ventania. 
“olhe vai ter um vento hoje”, quando falava de vento todo mundo já 
ficava com medo que ia derrubar alguma coisa, por que podia 
acontecer, eu não vou dizer aqui que não podia acontecer, por que 
nessa ventania, o vento passar, podia derrubar uma cerca, derrubar um 
barraco, podia. Uma coisa nós sempre dizia: nós não queríamos 
confronto físico, nós não queríamos matar ninguém. O que nós 
estávamos querendo é justamente o respeito aqui dentro, use o 
que vocês querem usar aqui dentro, mas respeite quem tá aqui.
(Rubens Farias, 24/04/2011) [grifos meus] 

O vento da meia noite consistia em tática de resistência compartilhada pelos 

homens das comunidades envolvidas na trama em que à meia noite, em determinado 

local estratégico, os homens arrancavam com as suas próprias mãos os fios de arame 

farpado que cercavam a área.  Ao se deparar com o risco da expropriação da terra o 

vento da meia noite, como uma “arte do fraco”, surge como golpe surpresa no cenário 

do conflito provocando alterações sem que haja enfrentamento direto com seus 

antagonistas e, dessa maneira, atuando no sentido de resistir ao poder estabelecido.  

 Depois de subir e descer, é possível afirmar que há no processo de resistência 

dos moradores a insurgência da tática – vento da meia noite –como “golpe” astucioso 

que se insinua entre a ordem dominante adversa Certeau (2009). Há na “arte de fazer” 

do vento da meia noite167 uma dose de astúcia estranha à racionalidade pura e que foi 

construída em surdina, no anonimato das casas e das conversas entre vizinhos, 

mergulhada nas águas da sagacidade, da esperteza, do senso de oportunidade, de 

saberes diversos aprendidos ao longo dos tempos. Um sentido de astúcia calculado na 

ocasião oportuna a partir do enfrentamento direto a um princípio antagônico que fere a 

manutenção de uma forma de organizar e gerir o espaço pelos atingidos. O relato do 

técnico da CPT da época do conflito nos aproxima do sentido astucioso dessa tática, na 

medida em que enfoca o caráter anônimo, secreto da ação e o objetivo explícito de 

enfrentamento: 

                                                
166Na definição de Certeau (2009), tática é: “em sua densidade paradoxal esta palavra destaca a relação 
de forças que está no princípio de uma criatividade intelectual tão tenaz como sutil, incansável, 
mobilizada à espera de qualquer ocasião, espalhadas no terreno da ordem dominante, estranhas às regras 
próprias da racionalidade e que esta impõe com base no direito adquirido de um próprio”. (CERTEAU, 
2009, p. 91-100)  
167 Retornarei a discussão no último fecho da tese. 
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Foi algo inventado assim, pra não dizer que foram os trabalhadores 
que fizeram, era uma forma de ludibriar, de enganar, dizer que foi o 
vento, não foi ninguém, né? Que uma das orientações que a gente 
sempre trabalhou com os agricultores, os trabalhadores, era essa coisa 
de não entregar ninguém, não citar nomes de ninguém, por que 
quando você citava nome, obviamente abria a possibilidade de sei lá, 
de fazerem uma intimação, de abrir um processo ou coisa dessa 
natureza, né? Então se foi o vento não foi ninguém. “ah, você viu 
alguém? Não.”, “Quem foi que fez aquilo? Não sei.”. Então ficava 
nisso mesmo. (Ozelito Cruz, 29/09/2011) 

 Ao que parece, o princípio da coletividade sustentado historicamente pelos laços 

de parentesco e compadrio é o que sustenta, também, a reação das comunidades a este 

momento ameaçador. Ao elaborar suas táticas, os moradores das comunidades, cientes 

da dramaticidade da sua hora atual (FREIRE, 1998) e sem apoio legal e/ou político, 

recorrem ao que lhes resta: a união.  

 Com base neste principio, nasce um sofisticado movimento, envolto por uma

ação educativa também sofisticada, composto por objetivos, reivindicações, 

planejamento de táticas-estratégias de organização, negociação e mobilização. Assim, é 

possível afirmar que essa ação popular tem racionalidade movida pelo sentimento do 

que o próprio povo considera, dentro da uma moral, justo. No caso em tela, os 

moradores das comunidades, inclusive, não objetivavam a impedir o uso da área por 

grandes pecuaristas, como vimos na fala de Rubens de Farias: “O que nós estamos 

querendo é justamente o respeito aqui dentro, use o que vocês querem usar aqui dentro, 

mas respeite quem tá aqui”.

Pode ser que outra leitura sobre essa luta a veja como reacionária ou mesmo 

fadada ao fracasso já que não almeja nenhum tipo de mudança mais efetiva da 

sociedade, apenas defende costumes. No entanto, a complexidade dessa experiência nos 

indica que a arena de disputa não se circunscreve apenas na questão da terra: ela 

provoca, choca e sacode valores, ideias e projetos hegemônicos  no que diz respeito a 

relação com a terra, ao conhecimento e ao mundo de forma geral. 

O movimento organizou fóruns destinados à discussão coletiva. O primeiro 

fórum de discussão instituído foi uma reunião com a presença de representantes das 

comunidades ameaçadas e de mediadores. Assim, planejamento, organização, formação 

e avaliação destas táticas eram feitos coletivamente durante as inúmeras reuniões 

organizadas a partir da primeira ameaça. No início da organização política em torno da 

defesa da terra, os moradores das comunidades contavam com a ajuda dos padres da 
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igreja católica, ligados a Teologia da Libertação168, Padre Paulo e Padre Narciso: 

“Depois entrou aqueles padres também, que estavam aí também, por que aqueles padres 

também não eram mole, você sabe quem era o padre Paulo e o padre Narciso? Esses 

tinha garra mesmo pra entrar na luta mais a gente” (Antônia Farias, 24/09/2011).  “[...]

As reuniões eram organizadas pelo pessoal de Brejão, Mucambo, Lagoa Grande Santo 

Antônio, aquela região toda ali, né. E Paulo e Narciso era quem nos ajudava, orientava 

muito bem esse trabalho aí”. (Doralice Miranda, 03/01/2011) 

Nós começamos em 1979, naquela região agente sempre trabalhava 
aquele monte de comunidades mais ou menos junto, agente 
frequentava, ia em cada uma, mas todo movimento social foi em 
conjunto, na época era Brejão da Grota, Lagoa Grande, 
Mucambo praticamente essas três, um pouco mais tarde por 
questão da luta de terra vai ampliar, inclui Lutanda aqui do lado de 
Pindobaçu e Borda da Mata, então agente vai de igreja, Borda da
Mata pertencia a Campo Formoso, né? Então nós trabalhamos sempre 
junto e a Baixinha também, incluiu Lutanda e Baixinha, todas as
reflexões, nós começamos a levantar a questão da terra, a questão 
de situação do pequeno produtor, o tipo de vida, nós sempre 
trabalhamos a partir da realidade do povo [...] (Pe. Paulo, 
30/12/2010) [grifos meus] 

 A peregrinação, como um ato religioso de caminhar, remonta os ritos pagãos e

ainda é empreendida por devotos de várias religiões que movidos pela fé buscam em 

caminhadas, romarias e jornadas a pé os lugares de devoção. A igreja Católica faz uso 

deste ato de peregrinar incentivado aos fiéis a peregrinação a lugares sagrados ligados 

geralmente a santos católicos. No entanto, o ato de peregrinar assumiu, no contexto em 

tela, um sentido político, na medida em que, foi ele o meio pelo qual se deu o circuito 

da luta. Os padres citados ao assumirem o nomadismo da fé pautado em preceitos 

políticos e de justiça social contribuíram para a circulação das dificuldades, ameaças e, 

sobretudo, com o vínculo entre as comunidades e, consequente organização. 

Com o avanço da prática do cercamento de terras com arame farpado para fins 

de criação de gado, vários fazendeiros da região invadem e cercam a área de forma 

irregular, agredindo regras costumeiras de uso comum da terra historicamente firmado 

por estas comunidades. Além do cercamento irregular, muitos ainda desmatam a área 

com queimadas próximas das nascentes dos rios. Para conter tais práticas irregulares, foi 

                                                
168 Teologia da libertação “não é outra coisa que a reflexão de uma igreja que tomou a sério a opção 
preferencial e solidária para com os pobres e oprimidos [...] fenômeno que constatamos fortemente a 
partir dos anos 60 em quase todos os países latino-americanos é este: os pobres, em sua grande parte 
cristãos, irrompem; animados pela fé, esclarecida nos círculos bíblicos e vivida em comunidades eclesiais 
de base [...]” (BOFF, 1986, p. 23)
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instituída a Comissão de Fiscalização composta por 12 (doze) homens representantes de 

todas as comunidades mobilizadas; assim, surge, nesse contexto, mais uma tática de 

fundamental importância para a continuidade na defesa da serra. Os fiscais eram Rubens 

de Farias Cruz, Bernardino José dos Santos, Anibal, Sr. Pequeno, Francisquinho, 

Doralice Miranda, Altino, Valdo, A. Rafael, Manoel Cruz, Zacarias e Augusto.

 Fiscalizar uma área de 3.366 hectares não era tarefa fácil, pude constatar pela 

caminhada que fiz apenas no trecho inicia a área comum. Assim, arrisco-me a concluir, 

a partir da experiência em campo, que a estratégia da Comissão de Fiscalização era a 

mais penosa, haja vista a dimensão da área e os riscos de incidentes violentos com os 

fazendeiros. A estratégia da fiscalização tinha o seguinte roteiro: visita à área para 

fiscalizar; socialização, em reunião, das práticas irregulares observadas; 

encaminhamento de soluções; execução; avaliação. A fala de um dos fiscais da época 

nos informa como se desenvolvia a estratégia de fiscalizar, os objetivos, os desafios, 

além dos sentidos pessoais que envolvia o cotidiano de um fiscal da Serra: 

Então, ali nós começamos a perceber que ao envolta da terra da 
Vargem Comprida, nós catalogamos todas as nascentes dos rios que 
tínhamos lá na serra, nós, eu conheço aquelas nascentes uma por uma, 
só pra identificar, oh, o que aconteceu aqui? E aí o que é que eu fazia? 
Quando eu não conseguia ir através da luta eu me escondia na serra, 
na onde foi colocada a roça eu me escondia, tirava foto, mostrava, 
depois me reunião e mostrava: oh, foi colocado no lugar errado. Aí 
nós ia todo mundo pra lá, mas nunca proibia ninguém de botar roça, 
proibia de desmatar nascente, que era esse o nosso foco, não desmatar 
nascente, mas aí o que nós fazia? Juntava com aqueles companheiros e 
ia pra outro lugar na própria terra, aí dizia: pode botar a roça aqui. 
Vamos botar. Ele botava a sua rocinha ali. Pode botar tantas tarefas. 
Ele ia botava, nós ia lá, ajudava a queimar, pra não queimar a terra, 
era assim que nós viviam ainda. 

Pesquisadora- ERA TERRA EM COMUM NÉ? 

Rubens- Era terra em comum, era terra do estado, mas até então não 
tinha, a única coisa que tinha de garantia era esse lei. Eu não tem 
como provar e vocês não vão encontrar. Até 87, 88, 89, vocês não vão 
encontrar um registro de nenhum assalto nessa região nossa aqui, aqui 
na região de Brejão da Grota, essa região aqui, plantio de negócio de 
maconha, vocês não vão encontrar em delegacia nenhuma, pode bater, 
pode procurar que vocês não vão encontrar, por quê? Até ali agente 
dominava aquela área ali, dominava no bom sentido, agente não 
aceitava, chegasse um cara estranho lá dentro nós: êpa, o que é que 
você quer aqui?  

Pesquisadora- FISCALIZAVA NÉ? 
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Rubens- Fiscalizava. E o interessante era que se você me perguntasse 
quando eu saio no final do mês quanto é que eu ganhava, não ganhava 
nada. Só o prazer né? O gosto de dizer: eu fiz uma coisa certa. E a 
minha tristeza, você sabe que na época que tinha a luta muitos 
morreram, muitos se desgostou e terminou morrendo, outros foi 
embora com medo. Minha casa teve dias que eu não podia ficar, o 
pessoal chegava assim e dizia: ah, vão lhe prender. Então nós saia, na 
época não tinha segurança, não tinha como é hoje né? então nós tinha 
que sair. Batia na porta a casa já estava limpa. Aí eu saia ficava 
rodando daqui pra acolá. Eu tinha o apoio da CPT que tinha na época 
um advogado, e eu saia daqui, a única coisa que eu tinha aqui era um 
burro que eu tinha aqui, que eu botava a sela aqui e ia pra lá, aí a
mulher vezes fazia uma farofa de ovo, elas as vez cozinhava ovo, ou 
estalava, botava uma farofa e botava num bornão169 e eu ia pra serra. 
Agora assim, ficava até uma, duas horas da manhã entocado lá perto 
dos barracos, onde fazia os barracos, de olho pra vê o que estava 
acontecendo, aí quando eu via algo de errado, chegava no grupo e 
dizia: olhe, tá acontecendo isso assim, assim na terra de fulano. Já ia 
no lugar certo. Então, todas as áreas, todas as coisas que foram 
acontecendo naquela terra passava por agente. (Rubens de Farias, 
24/04/2011). 

 Os fiscais da serra cumpriam uma ação de extrema importância para a 

segurança da serra. Os fiscais representantes do Mucambo na Comissão de Fiscalização 

eram em número maior, a saber: Augusto, Bernardino José dos Santos, Altino, e 

Zacarias. Paulatinamente, a ação dos fiscais foi se tornando cada vez menos intensa 

devido, segundo depoimentos, a dificuldade em fiscalizar uma área de mais de 3 mil 

hectares sem nenhum recurso causando arrefecimento da ação dos fiscais.

E lá na frente é, dali nós não via, é onde eu falei o riacho do garimpo, você 

perguntou: lá tem um garimpo? Porque o lugar lá a gente chama, trata de garimpo.

Depois de andarmos mais um pouco, descubro que o nosso guia foi um dos doze fiscais 

da Serra e mais uma vez, o lugar inspira a memória e a coragem de narrar os fatos que 

teceram o segundo combate com Manezinho, o minerador.  

Aproximadamente em 1982170, o Sr. Manoel Antônio Ribeiro Pessoa, mais 

conhecido como Manezinho, genro de Juca Marques, então líder político do grupo 

“Boca Preta”, de Campo Formoso, alegando possuir Alvará de Pesquisa fornecido pelo  

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) tenta expulsar os posseiros que 

garimpavam de forma artesanal na localidade conhecida como Cabeça do Negro e 

                                                
169 Recipiente, vasilha usada na montaria. 
170 As fontes, tanto orais como documentos escritos (ofícios e histórico), não são claras quanto a data 
exata que o Sr. Manoel Antônio Ribeiro Pessoa age como ameaça as comunidades da Serra da Várzea 
Comprida. 
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explorar os minérios existentes no subsolo. Para tanto, o grupo alegava que os 

documentos de pesquisa lhe asseguravam o direito de posse / propriedade/ uso da terra. 

Aí depois entrou esse MANEZINHO. MANEZINHO disse que era 
caçando ouro, cortava de facão lá, disse que os veio era muito grosso, 
esse MANEZINHO deu tanto trabalho que misericórdia... (Doralice 
Miranda, 03/01/2011) 

O ouro foi em 1985 Manoelzinho ele genro do Juca Marques... tem 
uma gruta na Cabeça do Negro e o Manoelzinho tirou a licença de 
mineração tirou variante fazendo piquete. (Bernardino José dos 
Santos, 19/12/2010) 

Aí logo em seguida veio Manezinho, que o Manezinho, como era uma 
área que ela tinha que ter minério, o que é que aconteceu? E o pessoal 
que era garimpeiro, que era, que trabalhava lá na Mupenba não tinha 
um material motor, tinha uma urucambazinha feita de ferro e naquele 
pé de serra lá, era onde fazia a feira, a gente não empatava não, era 
dele, tudo bem, só que o acontece? O Manezinho viu isso e começou a 
correr com o pessoal, veio um Dr. Vilobaldo... que era um juiz de 
direito de Pindobaçu, Pindobaçu já tinha juiz e autorizou Manezinho 
... a proibir que o pessoal se ... aí o Manezinho , aí o juiz decretou a 
prisão, aí o pessoal estava se equipando todo, então quando a polícia 
chegou na área lá, prendeu dez motores, que estava com a bateia, 
estava com moinho, dez motores, foi preso esses dez motores, levaram 
pro fórum de Pindobaçu, a policia foi e prendeu. Só que o que foi que 
aconteceu? O Manezinho Expulsou os dez e aí ficou, ele expulsou e 
ficou, só que quando Manezinho achou que  tinha resolvido o 
problema dele com o pessoal dos dez motor, aí agente chega ... 
questão com o Manezinho, aí agente veio, aí agente disse o seguinte: 
se você fica, os dez também fica.[...]expulsou a comunidade e eram 
famílias, que nós nem brigou com as famílias por que era família 
pobre, que não tinha nada, só tinha aquele motorzinho ali, então o que 
foi que nos dissemos pra eles: olhe, não cave a zona do rio, mas aonde 
eles estava indo, pode fazer, só que no rio agente não aceita, na 
nascente não. E aí o Manezinho chegou com aquele, o apoio e achou 
que podia e aí comprou briga (Rubens Farias, 24/04/2011). 

O princípio deste combate seguiu o do primeiro: a união comunitária. Em 

coletividade, os moradores organizaram mais uma vez o vento da meia noite, este, por 

sua vez, leva as ferramentas: 

[...] um rapaz fazendo uma cerca procurando quartzo verde, aí agente 
foi várias vezes lá, nunca encontrava, na terceira vez nós pegamos as 
ferramenta pra vê se aparecia os dono. As ferramenta veio pra aqui 
pro sindicato. Formos lá todo mundo. Todo mundo foi Caminhado pra 
lá Pegamos as ferramentas e não apareceu, tinha uns rapaz que estava 
roçando, cortando madeira na beira do rio, mas não deram nada não, 
ficaram macio, a quantidade de gente era muita, né.  
(Pesquisadora) - QUANTAS PESSOAS MAIS OU MENOS?  
- Mais ou menos nessa da ferramenta tinha umas cento e tantas 
pessoas. (Doralice Miranda,03/11/2011). 
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A estratégia nossa, de nos defender a terra era só se encontrar. Dava 
os gritos nas comunidades, marcar o dia e chegar naquele dia, tá todo 
mundo junto lá. Com uma palavra só, todo mundo “Aqui é nosso, 
ninguém aqui entra”. Todo mundo. Era um grito só “aqui é nosso, 
ninguém entra aqui não, aqui é nosso. [...] Sobre a luta né? Por que lá 
a gente fez essa reunião pra tirar esse arame, que a gente ainda foi 
muito cordeiro com ele rapaz, eles passaram o arame, roubaram a 
área, cercaram a área a gente teve a delicadeza de chegar lá, tirar os 
arame deles, embolamos bem embaladinho e colocamos lá, que se 
fosse outro tipo de gente que nem a gente vê passar aí, daquele... tinha 
cortado era tudinho, não era? Mas a gente fez aquilo ali com respeito, 
tirou tudo, embolou, deixou lá, mandamos avisar: seu arame tá tirado, 
vá buscar (Bernardino José dos Santos, 24/09/2011). 

O Sr. Manoelzinho, diante da resistência organizada das comunidades, desiste 

temporariamente da exploração de minério na área. No entanto, em 1986 volta a atuar, 

desta vez com maior amparo do poder judiciário local, a ação de expropriação é mais 

severa a ponto de expulsar os garimpeiros do Poço do Valente, localidade no interior da 

Serra da Várzea Comprida. O Sr. Bernardino José dos Santos, presidente da Associação 

do Mucambo na época, contesta a construção de uma casa em local irregular na “serra” 

e por essa razão sofre perseguição, é intimado e ameaçado de prisão. O poder judiciário, 

impregnado pelo princípio absoluto da propriedade de terra171, confirma a ilegalidade do 

uso da terra de forma comum pelos moradores das comunidades e condena-os, na 

pessoa de Seu Bernardino José dos Santos: “alegando vocês aqui estão todos 

processados por Sr. Manoel, por que vocês estão como invasores dessa área dele.” Com 

lágrimas nos olhos, Sr. Bernardino dos Santos relata o fato: 

Quase fui preso por causa desta área. Valdomiro advogado da diocese 
que me defendeu. Manezinho estava fazendo uma casa e eu e o finado 
Zacarias dissemos que não era para construir, ele denunciou e o Juiz 
me disse tanta coisa... Ele disse que se tivesse... ele ia me mandar me 
prender... fiquei chateado e fiz boca de ri ai ele mandou calar a boca 
que ia me prender. Passei decepção terrível por isso ai... Mas é triste, 
oie: “Cale a boca se não eu lhe prendo”, sem você merecer. Dói. 
(Bernardino José dos Santos, 24/09/2011). 

A ameaça ilegal de prisão é uma das facetas da violência do Estado que, 

conivente com as práticas dos fazendeiros e mineradores, ameaça prender as lideranças. 

O posicionamento do poder judiciário, ao mesmo tempo em que sugere o 

reconhecimento da propriedade por parte de Sr. Manoel, indica a criminalização do ato 

de posse de usuários da Serra. Essa criminalização arbitrária impulsiona o Sr. Manoel a 

                                                
171 Assim posto no Código Civil 
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praticar outras ações de expropriação e, mais uma vez, os moradores do Mucambo são 

impelidos a organizar mais uma tática de resistência no âmbito das próprias forças. 

Assim, diante do momento difícil, a comunidade do Mucambo inventa a Roça 

Comunitária172.

Fizemos a roça com mais de 18 donos. Você imagina a animação... 
mutirão de homem e mulher. [...] Olhe, esse momento dessa roça foi 
decidido porque essa área toda a vida a gente trabalhava nela, então 
tinha um rapaz que ele não era daqui, ele veio daqui, mas se ajuntou 
com uma mulherzinha daqui, que a gente chamava ela de Julinha e aí 
ele foi colocar uma roça lá numa vazante e aí o Manezinho chegou e 
impôs, ali ele não podia colocar aquela roça que ali era dele. Aí o 
velho nos falou, aí disse: rapaz, ele comprou a quem? A gente já tinha 
tido essas questão com ele. Vamos fazer um grupo, vamos colocar 
uma roça lá pra ver se ele vem suspender o serviço? Vamos. Aí 
nos ajuntamos dezoito companheiros, chegamos lá, metemos a 
foice, fizemos coisa que num era nem pra fazer por que, se fosse 
agora nós não podíamos fazer por que era na beira do rio. E a 
gente roçou com beira de rio e... com tudo, fizemos a roça com 
umas 70 tarefas, aí fizemos, cerquemos de arame, plantamos 
mandioca, quando fomo pra cercar, eu fui, conversei com Padre 
Narciso, com Padre Paulo, como era que nós ia cercar aquela roça, por 
que de madeira não dava pra cercar [...] (Bernardino dos Santos, 
19/12/2010) [Grifos meus] 

Era muito estilo sertão antigo. A roça teve um encanto, mas foi o 
primeiro trabalho direto com a terra, foi uma roça comunitária no 
Mucambo. Que nós conseguimos uma verba bem pequena foi um 
empréstimo pequeno, aí naquela época a liderança era nos velhos, era 
Bernardino, era..., aquela geração, eles levaram essa roça comunitária 
muito interessante, criaram uma casa de farinha lá dentro, eu me 
lembro, eu quase desmaio quando eu vejo aquelas pedras do forno, 
dessas pedras grandes, carregaram, nem animal podia carregar, 
subiram naquela danada daquela serra com elas, carregando essas 
pedras do forno, não é. E a coisa funcionou um bom tempo, eles 
mesmo foram, nunca nos deram trabalho, eles mesmos foram e 
combinaram as coisas entre eles, eles tem muito conhecimento do que 
fazer com mandioca, não é. Teve algumas discussões pequenas sobre 
divisão de lote, mas muito pouco. Me parece que eles terminaram 
dividindo a área, os participante cada qual tinha sua área para produzir 
e a casa de farinha lá naquela serra em comum. Isso foi o primeiro 
trabalho diretamente ligado a terra naquela região que eu me 
lembro, essa casa de farinha, os jovens lá devem lembrar, mas o 
Bernardino sabe. (Pe. Paulo, 30/12/2010) [Grifos meus] 

Àquela altura, o movimento contava com a mediação da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT), especialmente da atuação dos técnicos Romero Falcão, Menezes Ozelito 

Souza Cruz e da Advogada Conceição. Assessorados pela CPT e pelos Sindicatos, as 

                                                
172 A roça comunitária como topo de saber será discutida em capitulo especifico. 
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comunidades encaminhavam suas demandas jurídicas, políticas e burocráticas, a 

exemplo do ofício enviado ao chefe do DNPM requerendo medidas cabíveis a postura 

irregular do Sr. Manezinho: 

A CPT ela tinha um papel importante que é, por exemplo, ajudar os 
trabalhadores a se organizar, discutir com eles a questão da terra, 
buscar uma forma de organização e quando necessário também, 
garantir a defesa dele através de advogados. A CPT ela tinha, por 
exemplo, no caso a paróquia, quando eu cheguei, por exemplo, a 
paróquia de Campo Formoso já tinha um advogado, inclusive foi 
quem me convidou pra trabalhar em Campo Formoso, foi esse 
advogado, a gente já... em Salvador, morava em Salvador, ele veio pra 
cá antes de mim, que veio prestar uma assessoria jurídica na luta do 
sindicato, que também foi uma luta importante, por que, isso em 84 
até 87, 88, , a luta por exemplo aqui na região, era mais a luta pela 
conquista dos sindicatos.[...] Olha, a gente tinha reuniões regulares, o 
primeiro passo era, você marcava reuniões e a partir dali, a gente fazia 
constantemente reuniões, onde eram discutidas todas essas questões 
relacionadas aos direitos e interesses dos trabalhadores, em algumas
situações se criavam Associações que passavam a ser a organização 
jurídica deles, mas a discussão ela se deu muito a partir disso, né? 
Desse trabalho de base mesmo. Eu lembro, por exemplo, que a 
paróquia tinha um jornal chamado A caminhada, uma publicaçãozinha 
da igreja “A CAMINHADA” onde a gente mensalmente fazia a 
divulgação de todas as lutas, dos movimentos, as coisas que 
aconteciam com relação aos trabalhadores da região. (Ozelito, Cruz, 
28/09/2011) [Grifos meus]

Contavam também com a mediação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Campo Formoso, representado por Juvaldino Nascimento e da igreja Católica com 

Padre Narciso, Pe. Paulo Ehle e Pe. Luiz Tonetto: 

Essas era leitura, a gente fazia leitura e a reflexão de tudo o que dizia a 
cartilha, né? Das coisas, tal, o evento, fazia uma comparação, se 
acontecia isso na comunidade, como era que se dava, se era aquilo 
mesmo. Que muitas coisa era tirada da comunidade pra ir pra cartilha 
(Juvaldino Nascimento, 28/09/2011) 

[...] E nessa época o Padre Luiz tinha ligação com agente, foi que nos 
arrumou dinheiro pra nós cercar essa área que eu falei pra vocês, da 
roça individual, foi o Padre Luiz através do Padre Paulo, ele nos 
emprestou dezesseis bolas de arame, não foi comprada, foi emprestada. 
O Padre Paulo disse na CPT tem o arame, vocês vai lá, pega o arame, 
cerca a área de vocês, quando a roça estiver produzindo, vocês vão lá e 
compra o mesmo arame e paga lá que é pra quando pra quando outras 
pessoas precisarem. Isso agente fez. (Bernardino José dos Santos, 
19/12/2010) 

Próximos de uma nascente que teima em deslindar fios de água 

descompromissados, nosso guia nos relata  o terceiro Combate com Valdomiro 

Mazucato, “aquele polonês”. Em 1987, o Sr. Valdomiro Mazucato, mais conhecido 
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como “aquele polonês”, surge, em contexto já conflituoso, com um recibo de compra de 

um terreno de 100 tarefas da Serra da Várzea Comprida. A escritura pública de cessão 

de direitos de posse de terra data de 20/10/1987, no registro de notas do Tabelião do 

distrito de Pindobaçu. Na escritura, o Sr. José Antônio Lopes cede e transfere para o Sr. 

Mazucato “uma posse de terra sobre a propriedade rural denominada fazenda Serrote no 

município de Pindobaçu, Ba, em aberto e sem benfeitorias, medindo 43,56 hectares ou 

cem (100) tarefas [...]”.173

 Com o documento de compra, o Sr. Mazucato cerca as 100 tarefas e coloca 

inúmeras cabeças de gado na área. Ameaçados, os moradores das comunidades 

organizam novamente uma ventania até a área cercada. Negociam um acordo no qual 

Sr. Mazucato não poderia comprar mais terras e nem cercá-las além do determinado 

pelo movimento. No ano seguinte, o acordo é desrespeitado pelo fazendeiro que 

compra, novamente na mão de posseiros, mais de 100 tarefas de terra e desta vez tenta 

cercar as entradas das comunidades para a área.  
Então ali a gente foi, ele tinha umas cem tarefas, chegou a 
quatrocentas, aí nós pegou e, aí o INTERBA, você vê o que agente 
sofria, o INTERBA intimou eu e a Auxiliadora; eles iam prender a 
gente: foi uma coisa do Salomão que era prefeito e do Vavá Braz que 
era prefeito de Antônio Gonçalves [...] aí ele foi lá pra prender agente 
no Campo Formoso, só que quando ele mandou a intimação pra mim e 
pra Auxiliadora agente se reuniu no Brejão e disse: num vamos só, 
fretamos dois carros, aí foi meio mundo de gente; aí ficou ali perto do 
INTERBA, quando o ... tava se preparando pra botar a gente na grade, 
quando abriu o INTERBA, aí chegou todo mundo pra dentro “ah, mas 
você...” “não, ou entra todo mundo ou não entra 
ninguém...(Bernardino José dos Santos, 24/09/2011) 

Novo vento da meia noite é soprado para resolver a situação. Em mutirão, mais 

de 70 pessoas arrancam a cerca de arame farpado que delimita a área em gesto ao 

mesmo tempo político e simbólico174. Toda a organização das táticas tem como pano de 

fundo referências religiosas, no entanto, depois dessa ventania, as comunidades 

instalam sobre a serra o que seria o marco da luta – um cruzeiro fincado no alto da 

                                                
173 Cartório de Registro de Imóveis Campo Formoso – Ba. Protocolo A-1 fls. 062 nº 5039 Livro C-2 fls. 
037 nº 722. 
174 A essa altura, os fiscais do depoimento de Rubens Farias, o Rubinho, não esperava por mais surpresas, 
achava que já havia me surpreendido o bastante com a força e a criatividade do movimento em defesa da 
Serra da Várzea Comprida. Até que ouço surpresa e atentamente a descrição emocionada da ventania do 
arame farpado. O esforço de ouvi atentamente se deve ao fato de não me deixar levar pela emoção da 
descrição a ponto de não consegui compreender o sentido desta tática – que instituiu de forma combativa 
e sensível o marco para a luta. 
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Serra, todo enrolado de arame farpado e com uma placa informando: “essa terra é do 

povo”. O relato que segue mostra-nos a força desse evento para o movimento: 

Então chegou ali ele percebeu que não tinha como, aí quando ele viu 
que não tinha como brigar com agente, então disse: então vocês vão 
me pagar a área que eu comprei, eu comprei quatrocentas tarefas, não 
sei o que, não sei o que. Pegamos o documento, com cem tarefas ... 
dentro de Campo Formoso no INTERBA, “nós vai pra área amanha”, 
isso foi na quarta feira, “nós vai pra área amanhã, quinta feira”, isso 
que estava ruim, que agente não ganhava nada por que eu perdia de ir, 
por que na quarta feira agente marca de ir lá, quinta feira tinha que ir 
pra área, aí nós combinamos lá com ele, amanhã, nós vamos pra área 
lá, amanhã, nós vamos tirar todo seu arame e lhe dar enrolado no 
lugar, se você tiver lá, você recebe seu arame e guarda, caso contrário, 
nós vai pegar o arame, nós vamos esperar até quatro horas, quatro 
horas nós vamos carregar o arame. O acordo nosso era esse... e tudo 
ficou contra, tudo ficou contra nós na época. Nós foi marcou, quando 
foi no outro dia setenta e duas pessoas estava lá em cima, aí pegou 
uma equipe dum lado da cerca, quatro quilometro de cerca, pegou 
uma equipe dum lado e do outro e foi enrolando, enrolando, todo 
mundo. aí quando foi nesse dia que nós tirou o arame de dentro da 
roça dele e ele num apareceu, mandou um cara pra conversar com 
agente, era um tal de, esqueci até o nome do rapaz, chegou lá a gente 
disse: olha, você tá aqui, você vai levar o arame, aí nós carregou o 
arame, mais ou menos, puxou assim umas noventa braças, uma cerca, 
se passar daqui agora, não vai mais dar certo. Então ali nós resolveu 
que daquele momento ali, o marco nosso é esse. Aí a gente sentou e 
conversou com Paulo: Paulo você vai fazer uma missa lá em cima.
Nós achou que ali tinha...uns espírito mal estava cercando ali, aí 
fizemos um cruzeiro e nesse cruzeiro, aí era uma celebração, todo 
mundo da região foi, foi mulher, menino, todo mundo, fizemos um 
altar, construímos um altar lá em cima, enquanto um estava acabando 
o altar durante a manhã, outro estava construindo a cruz, quando foi 
no outro dia Paulo levou já pintava, umas frases numa placa dizendo: 
esta terra é do povo. Então essa placa tá até hoje, ela tá lá no 
cruzeiro; e nesse cruzeiro tá a história da comunidade e todos nós [...],
enrolamos todo o arame fardado e enfiamos no chão, então ali nós 
temos um marco, então, ali foi o começo de uma luta que pra nós, pra 
mim foi a luta mais importante pra nós foi chegar naquele cruzeiro ali, 
por que já foi várias batalhas, várias discussão, várias  reuniões, 
tombos, rasteira agente levou, mas ali nós tinha um marco e, por 
incrível que pareça, nós conseguimos juntar ali, a prefeitura 
mandaram alguém, o prefeito mandou, o prefeito de Antônio 
Gonçalves mandou, o de Pindobaçu mandou, mas podem ficarem de 
bituca175, até pra saber o que estava acontecendo, mas foi um marco... 
foi 88, foi 87, 88. Então ali agente construiu, construiu esse marco ali; 
então, a partir daquele momento ali, agente sabe que toda gente que 
tinha reunião no Mucambo? Não, reunia lá no Cruzeiro. “ ah, vai ter 
uma reunião”, de todo lugar que vinha, da Lutanda, da Lagoa Grande,
de Jatobá, do Mucambo ia pro cruzeiro, aí sim tinha celebração, aí 
nossa comunidade é construída, a partir dali, nós abrimos caminho pra 
construir[...] (Rubens de Farias, 24/09/2011)

                                                
175 De olho, ou vigiando. 
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O arame farpado que representava simbolicamente a opressão é usado na 

construção do marco da luta, o cruzeiro. Este fato nos faz considerar a força dos códigos 

e símbolos para o processo e a dimensão religiosa aparece com força na configuração 

das táticas de luta. O sermão, os cânticos, os encontros estão repletos dos dilemas do 

cotidiano das comunidades e serviam como inspiração para a continuidade do processo. 

O depoimento que segue nos revela o ânimo político e religioso da ventania do arame 

farpado: “a gente rezava o tempo todo [...] antes de sair lá em cima da serra... rezava 

muito e discutia os nossos problemas nesses momentos também”. (Rubens de Farias, 

24/09/2011) 

A instalação do cruzeiro fecha simbolicamente esse primeiro momento do 

conflito agrário. O grupo impulsionado pelas experiências de regularização de terra 

coletiva ocorridas na região, como a da Fazenda São Bento, Uauá BA176, resolve 

ingressar em outro processo de luta, o da busca pela fixação e delimitação espacial177 da 

área em conflito por meio da identidade política coletiva Fundo e Fecho de Pasto e 

dessa forma, regularizar oficialmente o direito sobre a terra: 

Então dali fechou o primeiro bloco que era, foram os conflitos, os 
conflitos que vinha externo, né. a partir desse ponto que agente acho 
que estava resolvido os problemas externos, agente percebeu que ali 
teria que criar uma segurança e não era só uma segurança de luta, mas 
por exemplo um documento. Que era um documento que nós tinha que 
sair dali e dizer: olha, essa área aqui é uma área pronta pra dizer assim; 
isso aqui é minha, isso aqui é nosso. Então ali agente foi perceber que 
tinha fazer uma titulação, que quando nós foi fazer a titulação já no 
ano de 88, 89.   (Rubens de Farias, 24/04/2011) 

Nosso guia nos informa esta foi uma das fases mais difíceis para as lideranças do 

movimento. A passagem de uma unidade afetiva ameaçada para uma unidade politica 

de adesão coletiva foi percurso tortuoso e será descrito em outra viagem...  

4.1 A precisão que ensina o sapo a saltar178: de posseiros imemoriais a membros de 

uma Comunidade Tradicional de Fecho e Fundo de Pasto  

Embalados pela possibilidade de reconhecimento legal da terra comum da Serra 

da Várzea Comprida a partir da categoria jurídica Fundo e Fecho de Pasto encetado 

pelos posseiros do município baiano de Uauá, mais especificamente pelas notícias 

                                                
176 Projeto Fundo de Pasto, CAR. 
177 Processo de territorialização assim denominado por Pacheco de oliveira (apud. Arruti, 2006, p. 46). 
178 Provérbio citado por Seu Cizinho ao referir-se ao processo de regularização das terras. 
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positivas referente ao Projeto Fundo de Pasto “De Assis”179, advogados das entidades 

mediadoras das comunidades em conflito (CPT e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Campo Formoso) inserem na ordem do dia a necessidade premente da titulação da 

Serra. Os moradores das comunidades, usuários da Serra passam a enfrentar, agora no 

âmbito do Direito Positivo, uma luta, considerada por eles, a mais difícil de todo o 

conflito instaurado desde 1980180.

A história da Fazenda São Bento se configura, na região, em referência para o 

processo de territorialização de outras comunidades formadas em torno de terras de uso 

comum. A essa altura, a categoria jurídica Fundo Fecho de Pasto ( FFP), nascida em

Uauá – BA, já eram comuns nos encontros, seminários, reuniões e cursos regionais 

sobre política fundiária ou mesmo sobre outros temas que se relacionavam de forma 

direta ou indireta com a vida do homem e da mulher do campo do sertão baiano. Vale 

destacar que a institucionalização da categoria FFP, como mecanismo jurídico de 

                                                
179 Francisco de Assis Borges Ribeiro, chefe do escritório do INTERBA, encaminha medição das terras 
da Fazenda São Bento, na ocasião, os técnicos perceberam a interdependência entre a terra e os seus 
usuários e a ausência de leis para terras coletivas. A partir daí iniciou o processo de pesquisa que resultou 
no formato da implantação do Projeto Fundo de Pasto Nordeste, no início dos anos 80. (Paulo Ehle 
coleção centenário 2). A regularização das terras coletivas da Fazenda São Bento – Uauá (BA) exigiu 
organização e esforço de muitos técnicos e juristas no sentido de encontrar uma forma legal para 
regularizar terras coletivas, até então invisíveis para as leis de terras do Estado. O INTERBA via
segmento de ação fundiária do PDRI Nordeste da Bahia, apresentou uma proposta de demarcação de 
terras individuais, para solucionar os conflitos na área, no entanto, essa proposta foi rejeitada pela 
comunidade devido a não inclusão das terras coletivas na regularização da ação fundiária do PDRI 
Nordeste da Bahia. A exclusão das áreas de Fundo de Pasto se deu devido a uma questão legal – a lei de 
terras limites de tamanho da área para doação via o instrumento jurídico de usucapião e a área em questão 
era maior que 500 há – e uma questão política – as instituições não consideravam a caprinocultura 
tradicional como um projeto agropecuário viável. Esse impasse resultou na elaboração, em 1982, do 
Projeto Fundo de Pasto. Tal projeto atendeu inicialmente as necessidades da realização de diagnóstico 
sócio econômico da Fazenda São Bento (resultou no documento Fundo de Pasto: Uma prática de 
trabalho comunitária na pequena produção um estudo de caso no município de Uauá, 1983), a partir  
desse estudo e conjunto de alternativas jurídicas, o projeto passou a atender os municípios de Juazeiro, 
Uauá, Euclides da Cunha, Monte Santo, Senhor do Bonfim, Curaçá e Chorrochó. O contrato foi assinado 
entre o BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento), o Banco Mundial, o Governo 
Federal, representado pela SUDENE e o Governo do Estado da Bahia, representado pelas Secretarias de 
Agricultura e Planejamento e estas pelo Instituto de Terras da Bahia, o antigo INTERBA (hoje CDA –
Coordenação de Desenvolvimento Agrário) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). 
A solução jurídica encontrada pelo Projeto para a titulação das áreas coletivas foi a da criação de 
Associações fundiárias. O prazo de execução do Projeto era de 04 anos, pretendia “regularizar a ocupação 
das terras e proceder à redistribuição das mesmas nos 42 municípios que integram a Microrregião 
Nordeste do Estado” (GARCEZ, 1987, p.49). Ele foi dividido (3 anos depois) em três sub-Projetos: 
Projeto Fundo de Pasto Nordeste, abrangendo os municípios de Uauá, Monte Santo, Senhor do Bonfim, 
Curaça e Corrochó; o Projeto Fundo de Pasto-Serra Geral, os municípios de Oliveira dos Brejinhos, 
Brotas de Macaúbas e Ibititá; e Projeto Fechos-Oeste, ficaria com os municípios de Correntina, Santa 
Maria da Vitória, Canápolis e Coribe. (GARCEZ, 1987); (EHLE, 1997); (Dinâmica de participação de 
Pequenos Produtores em Projetos de Desenvolvimento Rural: do Fundo de Pasto às Associações 
Fundiárias, 1987).  
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proteção do uso comunal das terras, segundo Ferraro (2008), é fruto da atuação 

contextualizada de funcionários mobilizados do INTERBA – e CAR (a exemplo dos 

técnicos Paulo Cunha e Francisco de Assis) e das comunidades resistentes e não como 

resultado de alguma alteração profunda da perspectiva política do Estado181.

A regionalização182 da categoria FFP no norte do Estado da Bahia ocorre por 

meio da atuação político-pedagógica de entidades como a Comissão Pastoral da Terra 

(CTP) e ainda do trabalho educativo das  Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), do 

envolvimento dos sindicatos gestados por trabalhadores rurais. Outro marco importante 

para o contexto ocorreu em 1989, com a inclusão, na Constituição Baiana, do art. 178, 

em que reza a possibilidade da regularização de terras coletivas via Estado.

Art. 178 - Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá 
utilizar-se do direito real de concessão de uso, dispondo sobre a 
destinação da gleba, o prazo de concessão e outras condições. 
Parágrafo único - No caso de uso e cultivo da terra sob forma 
comunitária, o Estado, se considerar conveniente, poderá conceder o 
direito real da concessão de uso, gravado de cláusula de 
inalienabilidade, à associação legitimamente constituída e integrada 
por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas 
denominadas de FPs ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, 
vedada a este transferência do domínio. (Art. 178 da Constituição 
Baiano, 1989). 

Pedro Teixeira Diamantino em, Caminhos e descaminhos da trajetória sócio-

jurídica das Comunidades de Fundos de Pasto pelo reconhecimento de seus direitos 

territoriais (2007) discute que o fato do reconhecimento territorial se dar através do 

“Direito real da Concessão de uso” ocorre de forma limitada, diferentemente de outros 

tipos de regularização em que o Estado dá o domínio pleno. 

A inclusão desse artigo na Constituição só foi possível porque, devido pressão, 

no contexto da tramitação do Projeto da Constituição da Bahia, da CPT, Associação 

dos Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR), Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura (FETAG),  Central Única dos Trabalhadores (CUT) (EHLE, 1997, p. 23).  

                                                
181 Lembra ainda que o Estado favoreceu a ocupação camponesa em outro momento ainda no século XIX 
quando se ausentou da regulamentação das terras (1822-1850). (FERRARO, 2008, p. 66) 
182 O Estado diagnosticou, a partir do PDRI, que a região nordeste da Bahia como pioneira no avanço da 
grilagem das terras devolutas, tanto é que no município de Senhor do Bonfim especificamente já não 
existem comunidades de FFP e Uauá, município carro-chefe da titulação de terras comunais, teve o 
percentual de terras diminuído consideravelmente, afirma as lideranças da CAFFP Senhor do Bonfim. 
(GARCIA, 1987). 
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Dentro desse contexto, a saída legal para resolver de uma vez por todas os 

conflitos agrários dependia da adesão a um novo campo político constituído pelas 

Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, por meio da institucionalização das 

Associações. Como representante regional das Associações surge em 1994 a figura da 

Central de Fundo e Fecho de Pasto de Senhor do Bonfim CAFFP e a Central de Fundos 

de pasto de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de Macaúbas e em 2000 a Articulação 

Estadual dos Fundos de Pasto como representante ligada as Centrais e, 

consequentemente, as associações das comunidades.  

O processo de construção de uma identidade política de ampla proporção exigiu 

das lideranças novos recursos, novos conhecimentos, nesse sentido, as entidades 

mediadoras criam formações, encontros, cursos, seminários para esse fim. Os moradores 

das comunidades Brejão da Grota, Borda da Mata, Lagoa Grande e do Mucambo 

encaram como tarefa política um processo pedagógico em que todos passariam a 

enfrentar as dificuldades do universo jurídico positivo. As palavras de uma das 

lideranças trazem reflexões sobre esse processo educativo: 

Essa aqui foi a parte mais difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu 
e nesse intervalo aqui que começou a ficar mais difícil, a gente 
começou a ousar mais, a gente deixou de brigar com trabalhador daqui 
e começamos a bater na mesa do governo [...] Por que a nossa luta 
era a luta na terra e não a luta nos escritórios. foi difícil, por que 
faltou quem? Faltou advogado, que não tinha o apoio logístico, ia pra 
Salvador, ficava no meio da rua por que não tinha apoio de ninguém, 
então nós tivemos que montar, montar não, se juntar com alguém de 
fora pra ir pra lá pra dentro, foi a coisa pior começou aqui, na verdade 
[...] Por que a maior parte do pessoal que fazia parte da comissão não 
sabia nem assinar o nome, malmente assinar o nome, e na hora de 
fazer uma discussão dessa a gente sofreu, por que fazer o que? [...] Só 
que esse aperto que nós tomou no início da regularização serviu pra 
uma coisa, pra estimular os analfabetos a assinar o nome, por que 
a gente teve que se preparar pra debater de igual pra igual, não 
dizer que nós era formado, mas dizer pra eles, eu tenho voz e vou 
dizer o que eu sei” [...]“eu hoje vou dizer uma coisa que eu sei. Até 
pra poder ler uma carta, ler uma intimação que a gente recebia, 
muitas coisa as vez desse tipo. Então, foi bom, ruim por um lado e 
bom por outro, por que descobriu que tinha que se preparar, tinha que 
ter essa preparação. Então, foi aí que nós comecemos de cada 
equipe tirar uma pessoa pra começar a fazer curso, pra dizer “ó, 
você vai fazer curso nessa área”. (Rubens Farias, 24/04/2011). 

Como expôs Sr. Cizinho, “a precisão que ensina o sapo a saltar”. A necessidade 

de regularizar a terra detonou um processo político-pedagógico em que aproximou as 

lideranças dos conhecimentos, códigos, gramática e da lógica de um universo estranho, 

o universo do Direito Positivo. Universo que, como nos ensinou Santos (2005), é 
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limitado, eurocêntrico e monocultural e por isso mesmo foi capaz de deixar ausente 

outras estruturas de representação jurídica da realidade social.  Bater na mesa do 

governo, por meio de ofícios, discursos, estratégias de negociação e 

mobilização/pressão exigia uma aprendizagem dos conhecimentos peritos do Direito 

Positivo porque, como nos disse Rubens de Farias, a luta agora era, na esfera 

excludente dos direitos consuetudinário (customary), ou seja, nos escritórios. 

Ao colocar em oposição a luta na terra e a luta nos escritórios, Rubens de Farias 

acentua as diferenças políticas, epistemológicas, teóricas e culturais entre os modos de 

juridicidades183 – o universo do homem da roça e o universo das leis – e, em cada 

universo, a presença de narrativas, códigos, linguagens e saberes específicos. Se 

usarmos a metáfora de Santos (2005), do direito como mapa, veremos que em cada 

modo de juridicidade um grau de pormenorização da realidade, uma escolha própria do 

que deve estar no centro e o que deve ficar na periferia e os tipos de símbolos 

necessários para caracterizar a realidade. Nestes termos, o Direito Positivo institui como 

centro da saída do conflito agrário a confirmação da propriedade individual da terra e 

deixa, como aspecto periférico ou mesmo invisível, o domínio comunal da terra nos 

termos consuetudinários.  

A relação tensa entre esses universos antagônicos é complexa, especialmente 

para os lavradores rurais, de quem o modo de viver baseado em normas costumeiras em 

uma “economia moral”, construídas na relação direta com a terra difere severamente do 

conjunto de leis universais que regulam as pessoas e instituições próprias do Direito 

Positivo. Aprender os símbolos, o que é considerado centro e, ao tempo em que 

descobre ser a periferia desse modo jurídico, não foi uma tarefa fácil. Assim, as 

comunidades reivindicam o reconhecimento do respectivo território frente ao Estado, 

respaldadas no Direito Consuetudinário, no entanto, “o Direito Positivo, que pelo seu 

caráter universalizante, tem dificuldade de responder e assimilar as demandas de tais 

comunidades” (REIS, 2007, p.11)184.

A primeira lição girava em torno da necessidade de afirmação de um sentimento 

comum de que as terras lhes pertenciam de forma legítima.  

O eu a gente teve de aprender foi que a gente reconheceu que a área 
era da gente, por que a gente tinha a área, a gente sabia que era uma 

                                                
183 São muitas e diferentes as juridicidades na realidade social e como mapas, assim os direitos escritos 
são mapas cartográficos e os direitos consuetudinários são mapas mentais. (SANTOS, 2005) 
184 A autora analisa em sua monografia a relação entre o Direito Consuetudinário e do Direito Positivo 
numa comunidade de Fundo de Pasto do semiárido baiano denominada de Capivara (REIS, 2007). 
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área pra gente usar, mas a gente num tinha aquela certeza de brigar 
por ela, tá entendendo? A gente num tinha aquela certeza de brigar por 
essa área e vencer aquela área sem a gente ter um documento dela. 
(Bernardino José dos Santos, 24/09/2011). 

Diferente de outras mobilizações no campo, esta focava no reconhecimento do 

Estado da permanência de acesso à terra nos termos estabelecidos historicamente pelos 

moradores. O investimento pedagógico, nesse sentido, caracterizava-se pela mediação 

político-pedagógica de cursos e encontros na comunidade mediados pelas cartilhas, 

como um dos principais recursos didáticos.  Tais publicações objetivavam fortaleceros 

habitantes locais na mobilização pela permanência na terra como direito adquirido pela 

ocupação e uso secular.  

No mapeamento das cartilhas, dispositivo didático muito utilizado pelos 

mediadores, que discorrem especificamente sobre o tema Fundo e Fecho de Pasto pude 

encontrar três publicações: a primeira intitulada, Canudos; Fundo de Pasto no 

semiárido, do Instituto Popular Memorial de Canudos, 1997. Essa cartilha foi escrita 

por Padre Paulo Ehle, pároco da igreja de Antônio Gonçalves na fase inicial do conflito 

da Serra da Várzea Comprida; a segunda, intitulada de Fundo de Pasto que Queremos,

da Central de Associações Agropastoris de Fundo e Fecho de Pasto da Região de 

Bonfim (CAFFP), 2005; a terceira, com o título Fundo e Fecho de Pasto, da Comissão 

Pastoral da Terra da Bahia (CPT) (BA), 2007. 

Apresentam, como núcleo da ação pedagógica, os seguintes eixos temáticos: a 

história da ocupação das terras na região destacando a presença dos Fundos de Pasto 

como arranjo secular formado por negros, índios e mestiços e as realidades agrícola e 

agrária do cenário atual; o segundo eixo gira em torno do princípio da solidariedade, 

típica do jeito de viver das comunidades, considerado fortalecedor dos segmentos 

populares na luta por seus ideais de justiça e direito de permanência na terra185; os 

espaços e fóruns de aglutinação da luta como as Associações e a Central – CAFFP 

forma o terceiro eixo temático. 

Quando do momento da regularização das terras, a formação focava a criação, 

ou a vinculação da comunidade a um novo campo político – campo das Comunidades 

Tradicionais de Fundo de Pasto existente no estado. Os eixos temáticos das cartilhas 

agem como veios de comunicação ligando o jeito local de viver da comunidade, suas 

práticas e preceitos ancestrais, a outras experiências e histórias de vida semelhantes. 

                                                
185 Pimentel (2002) discutiu esse principio presente nas cartilhas do Instituto Popular Memorial de 
Canudos. 
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Agem como vasos comunicantes tanto no interior da própria comunidade, quando liga 

práticas, preceitos e saberes ancestrais a necessidades atuais, quanto ao ligar as 

comunidades a um território mais amplo a outras comunidades de história e conflitos 

similares.  

A cartilha, Canudos: Fundo de Pasto, 1997, socializa a experiência do Projeto 

Fundo de Pasto “De Assis”, chefe do INTERBA de Uauá, pioneiro na pesquisa que 

resultou na saída legal da titulação das terras coletivas, até então invisíveis no Direito 

Positivo, a criação das Associações fundiárias. A organização e criação da Associação 

agropastoril da comunidade do Mucambo veio em meio a esse processo político-

pedagógico:  

E aí fundou a Associação, nossa Associação foi fundada, aí fundemos 
a Associação de Lagoa Grande, fundemos outra no Brejão da Grota,
no Mucambo e na Lutanda, foram fundadas cinco associação e aí foi 
pedir pra regularização.(Bernardino José dos Santos, 24/09/2011) 

O Estatuto da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região do 

Mucambo foi registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas na Comarca de Campo 

Formoso–BA, aos 03 de março de 1988, por Sr. Bernardino José dos Santos, então 

Presidente da Associação. Neste sentido, a Associação se constituiu em espaço político 

e, especialmente educativo para a comunidade, uma vez que: 

As Associações podem ser um caminho para o diálogo das 
Instituições (Estado, ONGs, Pastorais) com o universo camponês, na 
medida em que podem viabilizar sua estruturação, capacitação, 
organização, investimentos e apoio em tais contextos podem servir 
como ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento e 
sustentabilidade local. (Projeto Fundo de Pasto que queremos, 2003) 
[Grifos meus] 

Como exemplo da função pedagógica da Associação, trago o Estatuto da 

Associação do Mucambo de 23/09/1989, cujo texto elaborado pelos sócios reunidos 

apresenta critérios e normas que garantem a defesa e a regularização fundiária do Fecho 

de Pasto da Serra da Várzea. Seguem alguns destes critérios: 

1. O fecho de Pasto mantido pela Associação, é composta de terras 
tradicionalmente utilizadas e beneficiadas pelos moradores da região. 
Esta área é originariamente pertencente ao Estado da Bahia e se 
encontra em fase de titulação pelo Instituto de Terras da Bahia –
INTERBA – com o nome de Várzea Comprida. Os associados cedem 
e transferem para a Associação todo o direito de uso e posse da área 
comum. 
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2. A Associação mantém o Fecho de Pasto para o uso comum dos 
lavradores na área denominada As Serras da Várzea Comprida nos 
Municípios de Antônio Gonçalves e Pindobaçu. O fecho de pasto não 
pode ser negociado ou vendido por nenhum dos sócios. 

3. Todo beneficio feito na área pelos sócios passará a ser 
patrimônio da Associação, salvo os casos específicos decididos em 
Assembleia. (Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais da região do Mucambo, 1989) 

Esses critérios estão presentes em estatutos de outras Associações, 

demonstrando, pois, a vitalidade da formação desenvolvida para esse fim186 pelo 

processo político-pedagógico que foi capaz de estabelecer os vasos comunicantes entre 

as comunidades que padeciam dos mesmos problemas agrários.  

Inspirados na visão da terra dos moradores das Comunidades Tradicionais, as 

cartilhas potencializam a vitalidade de práticas e códigos ancestrais caros a comunidade 

para fins da resistência. Para Ehle (1987, p.3), escriba de uma das cartilhas, as terras 

para o povo do sertão “são terras abençoadas que abrigam místicos e beatos, 

cangaceiros e missionários. Foi na caatinga que Frei Apolônio de Todi, Antônio 

Conselheiro, Severino Tavares, Lampião nutriram sonhos de um mundo justo e 

fraterno”. São, portanto, essas histórias e referências míticas que nutrem, na atualidade, 

a organização político-pedagógica das comunidades.  

Assim, práticas comuns, como a do mutirão, muito usado como estratégia no 

início do conflito, aparecem nas publicações como “legado dos mártires locais” de 

Canudos, como é possível ver em PIMENTEL, 2002, p. 165. Práticas que ressoam 

positivamente no contexto das comunidades e, portanto, fundamentais para o processo 

político-pedagógico “por recorrer à memória cultural do povo e ao envolvimento íntimo 

com a história fantástica dos seus ancestrais.” (Idem)

Encontro concordância com Pimentel (2002) no que interpreta a respeito da 

formação cultural dessas comunidades do sertão baiano, mais especificamente das 

configurações míticas dos seus sujeitos. Para o autor, a reação das comunidades aos 

conflitos atuais está composta pelo movimento do sim-bólico e do dia-bólico187. Nesses 

                                                
186 Vencido esse processo, as Associações encaminharam o requerimento ao Estado solicitando a medição 
e titulação das áreas. O Estado, através do INTERBA, em 1989 inicia o processo de medição, em mutirão 
com os lavradores, das áreas individuais e da área coletiva186 e de acordo com a Lei nº 3.038 de outubro 
de 1972. Art. 3º “[...] identificando, medindo e discriminando as terras devolutas e as particulares, 
conforme metodologia do Projeto FP assentado no art. 20 da regulamentação da Lei de Terras do Estado 
(GARCEZ, 1987, p. 66) 
187Dia-bólica e sim-bólica no sentido de Boff quando descreve o sim-bólico a partir da origem da palavra 
grega sybállein, significa lançar junto e o dia-bólico, da palavra grega diabállein, significa lançar separado 
(Apud. PIMENTEL, 2002, p. 166) 
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termos, a capacidade de reação articula a possibilidade do uso da foice e o machado188

como referência dia-bólica e o empunhar do terço, do rosário como súplica a Deus e aos 

santos celestiais como mágica relação sim-bólica do viver comunitário. Ligada à forte 

experiência religiosa está a consciência mítica desse imaginário sertanejo, por meio 

deles os sujeitos organizam estratégias próprias de defesa da terra. (Idem)  

A força complementar dessas dimensões dia-bólica e sim-bólica do subterrâneo 

cultural das comunidades do entorno da Serra da Várzea Comprida estiveram presentes 

no processo de resistência a expropriação das terras quando, de um lado, eles se 

guarneciam de facas, facões e machados e entoavam músicas como:  

O risco que corre o pau  
Corre o machado 
Não há o que temer 
Aqueles que madam matar 
Também podem morrer 
Nós já temos machado 
Falta só botar a cunha 
É fazer a moda gato 
Dar o tapa 
Esconder a unha189

E de outro lado, rezavam a noite inteira pedindo proteção ou realizavam 

encontros como o da comunidade de Lutanda (Pindobaçu BA) no período de inclusão 

desta no conjunto de Associações que dividiram a administração da área comum190. O 

relato que segue informa a importância dessa parceria celebrada de forma sim-bólica na 

visita dos moradores do Mucambo à comunidade da Lutanda, Pindobaçu BA: 

[...] resolvemos visitar a nova associação como prova de amizade, aí 
se juntou nós tudo e fomos por cima da serra até a comunidade irmã 

                                                
188 No caso em tela, só a possibilidade, mas nada de sangrento se concretizou. 
189 Música cantada nos momentos de preparação para “os ventos da meia noite”.
190 A documentação para a regularização do Fecho de Pasto foi encaminhada, sendo que as áreas 
individuais foram encaminhadas separadamente sob forma de doação e a área comum sob a forma de 
doação em nome das cinco (5) Associações: Brejão da Grota, Borda da Mata, Lagoa Grande, Lutanda190 e
do Mucambo, conforme metodologia do Projeto FP em a criação das Associações, Sociedades Civis sem 
fins lucrativos é, como mencionado, a solução para se obter a regularização fundiária coletiva. Nos 
Estatutos das Associações de Fundo de Pasto, encontramos os seguintes artigos: Art. 1º. A Associação 
Comunitária e Agro-Pastoril “de nome tal” é sociedade civil por quotas, sem fins lucrativos, em que cada 
parte será representada por uma área rural de terras originalmente pertencente ao Estado da Bahia, 
devidamente titulada através do Instituto de Terras da Bahia (INTERBA), a favor da pessoa física que 
promoverá a cessão da quota parte. Cada quota terá como similar a pessoa física que tenha promovido a 
cessão desse lote à entidade, através de escritura pública devidamente registrada no Cartório do Registro 
de Imóveis do município. Art. 5º. A fruição, uso ou gozo das áreas de pastagens, é assegurada por meio 
do exercício tradicional de criação de animais de pequeno porte sob o regime de compáscuo, sendo 
vedado a qualquer associado cercar áreas, aguadas e se apropriar privativamente de equipamentos comuns 
à comunidade. Art. 41º. As terras da ASSOCIAÇÃO destinadas à pastagem, aguadas, criação e 
exploração das atividades da caprinocultura são inalienáveis. 
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festejar a nossa aliança. No meio do caminho, medo de onça e tudo 
mais, mas nós íamos tudo cantado, às vezes um dizia para parar que 
vamos fazer uns versos, aí fazia e tocava pandeiro e cantava, rezava. 
Cheguemos no raiar do dia na Lutanda, no caminho pegamos uns 
galho de flor bromélia da serra e quando chegamos na comunidade, 
mais de 50 pessoas, balançando os galho de flor e cantando os versos 
feito no caminho. Foi lindo. Sr. Francisquinho fez café da manhã, 
fizemos reunião e de noite o forró comeu no centro. Foi bom demais 
esse dia. (Joelma Farias, 24/09/2011) 

A fala de Joelma elenca vários elementos do religioso e do mítico presente na 

formação cultural da comunidade. Os galhos de plantas relembram a entrada de Jesus 

em Jerusalém e a saudação do povo ao Messias, assim como o banquete e as rezas 

encontram-se na dimensão simbólica, o estar-junto do viver comunitário. A forte 

referência das sabenças costumeiras presentes na memória cultural do povo da 

comunidade do Mucambo e atualizadas na organização política da comunidade  será 

abordada com maior detalhamento no último capitulo do terceiro fecho 

Explicando melhor a inclusão da quinta comunidade (Lutanda) ao processo de 

reconhecimento: inicialmente toda a organização jurídica caminhava em nome de uma 

única Associação que englobava todas as comunidades – Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais da região do Mucambo – no entanto, devido a um impedimento legal, 

as comunidades tiveram que encaminhar a titulação da área comum em nome de cinco 

Associações. A questão se refere ao limite legal de titulação de terra coletiva no âmbito 

estadual (500 ha); dessa maneira, como área de terra comum possui 3.366 hectares. A 

saída encontrada pela Procuradoria Jurídica do Estado e pelos procuradores da 

Coordenadoria do Desenvolvimento Agrário (CDA) foi a de que as comunidades 

dividissem a área entre as cinco Associações. A partir dessa orientação, foram criadas as 

cinco Associações descritas.  

A implicação coletiva em defesa da terra como um bem comum não equivale a 

afirmar que as relações entre pessoas de “dentro da comunidade” são harmônicas e 

imunes a conflitos e contradições relativos ao entendimento do bem individual e 

coletivo. Observei a existência de conflitos internos gerados a partir de posicionamentos 

divergentes a respeito da aceitação desse encaminhamento. O principal conflito diz 

respeito a entendimento da divisão da área para as cinco Associações (Mucambo, 

Brejão da Grota, Lutanda, Lagoa Grande e Borda da Mata). Ao que pese todas as 

informações oficiais, internamente houve discordâncias, sobretudo, por parte de Seu 

Bernardino que afirma de modo enfático que a decisão não foi tomada coletivamente: 

“agente ter medido a área aqui o Fecho de Pasto e englobado pra cinco associações e 
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depois a própria Associação sem ter combinado com o povo, pegar e dividir pra cada 

Associação sua parte. Aí foi onde criou esse impasse”. A decisão, segundo Seu 

Bernardino, foi da Central – CAFFP e da Associação do Mucambo isoladamente. Para 

quem sempre viveu usando a terra de forma comum é complexo conceber a 

fragmentação, mesmo que só no papel. Mesmo com esse encaminhamento, a 

regularização oficial da área comum permanece engavetada agora pelo decreto da 

Procuradoria Geral do Estado que considera que o mecanismo legal para a regularização 

das terras de FFP é o da Concessão Real de Uso, ou seja: “Sempre que o Estado 

considerar conveniente poderá utilizar-se do direito real de concessão de uso, dispondo 

sobre a destinação da gleba, o prazo de concessão e outras condições” (Art. 178). 

Depois disso, a emissão dos títulos coletivos foi suspensa. 

O processo politico-pedagógico levado a cabo pelas Associações juntamente 

com seus mediadores, além de contribuir com a formação de identificação subjetiva do 

grupo em que lhe conferia o direito imemorial a terra, e consequentemente com a 

formação de um novo campo político por meio da institucionalização das Associações, 

contribuiu também com a aproximação dos lavradores do universo do Direito Positivo 

hodiernamente estranho para essa população.   

[...] até questões de leis, das próprias leis que nós, que agente 
também não sabia, e tivemo que mandar companheiro pra fazer 
curso de jurista, com jurista pra dizer a um advogado daquele que o 
trabalhador rural mal sabia assinar o nome, mas foi forçado, foi 
obrigado pela luta. Ou nós fazia isso ou nós ficava pra traz, e aí a coisa 
justa que tinha ali, era justamente por que nós cantava isso eu quero ser 
livre e pra eu ser livre eu tenho que saber dizer o que é que eu 
quero, como é que um doutor vai me entender, se eu não sei o que 
eu quero? (Rubens de Farias, 24/09/2011) [grifos meus] 

Pode-se verificar o resultado dessa formação nos discursos dos sujeitos quando 

evocam artigos, processos e tramites legais com desenvoltura, ou mesmo nos 

documentos elaborados como forma de cobrar a regularização da Serra da Várzea 

Comprida como um “território específico” das comunidades tradicionais em luta. Mas, a 

despeito do vigor desse tema – formação desenvolvida, pelos mediadores, no âmbito do 

processo de territorialização – não tenho como foco da pesquisa essa questão, no 

entanto, aponto a necessidade de uma análise mais detalhada desse processo de 

formação desenvolvido e organizado pelas entidades parceiras das comunidades FFP. 

Todavia, interessa afirmar por hora, que como resultado dessa formação muitos 

instrumentos e mecanismos jurídicos foram acessados pelas lideranças que 



 151 

politicamente decidiram desvendar “os nós” de um universo estranho. O abaixo-

assinado de 16 de abril de 1989, em que o Sr. Eduardo Almeida, o então Presidente do 

INTERBA, recebe um exemplo desse aprendizado. Os abaixo-assinados pedem 

esclarecimento a respeito da tramitação do processo de regularização fundiária “que 

segundo informações, está sendo regularizada como Reserva Florestal”. Outro exemplo 

data de 26 de fevereiro de 1990, outro abaixo-assinado é enviado ao INTERBA 

cobrando agilidade na liberação dos documentos de posse em nome das associações 

(textos dos abaixo assinados, 1989 e 1990 nos anexos deste trabalho). 

Por trás do envio pragmático dos abaixo-assinados está uma discussão política, 

mais uma vez bilateral, que coloca em disputa duas formas de regularização da terra, ou 

seja, duas formas de pensar, regular e planejar o espaço físico da Serra da Várzea 

Comprida: a primeira deseja instituir um território específico tradicional de Fundo e 

Fecho de Pasto, esta defendida pelos moradores das comunidades em luta e por seus 

mediadores; e a segunda deseja instituir o território como “Reserva Florestal”,  

defendida pelos fazendeiros, por prefeitos da região e por algumas entidades oficiais 

como o IBAMA. Seguem dois depoimentos em que emergem as diferenças entre as 

duas formas de pensar, regular e planejar a Serra da Várzea Comprida: 

Só que depois surgiram os projetos de banco, por que já que eles eram 
área de Fundo de Pasto eram agricultores tratados como áreas de 
assentamento, então alguns privilégios que o pessoal dos assentamentos 
tinham, o pessoal de Fundo de Pasto também têm. Eles conseguiram 
isso, foram no INCRA, conseguiram convencer o INCRA de que eles 
deveriam ser tratados iguais aos assentados. Então eles foram 
cadastrados pelo INCRA e alguns privilégios que os assentados tinham 
eles passaram a ter também. Alguns projetos de banco foram liberados 
pra eles, por que eles eram tratados como áreas de assentamentos. Então 
aqueles projetos que os assentados tinham eles também tinham e 
começou a haver um certo, a gente pode dizer assim a falta de 
consciência de alguns, e começaram a desmatar, por que? Por que o 
banco eles deram recursos, mas era pra que? Pra cerca, é pra plantio de 
mandioca, pra criação de gado. Pra criar o gado precisa de pasto, pra 
plantar o pasto precisa desmatar. Aí começou, o banco ia fiscalizar, aí 
tinha que desmatar, tinha que abrir... pra fazer a cerca, necessitava de 
mais água pro gado, então eles começaram a fazer o plantio do capim 
próximo das nascentes. Aí o IBAMA foi lá pra fiscalizar, aí percebeu 
que estava havendo o uso indiscriminado daquela área. Aí foi quando 
surgiu a ideia de que aquela área não devia ser titulada como área de 
Fundo de Pasto e sim como área de Reserva Ambiental, aí foi onde 
houve um protesto na titulação. Eu não sei por certo se foi o IBAMA ou 
quem foi que entrou com uma ação na CDA solicitando que não 
liberasse o título enquanto não fosse definido se ia ser titulado como 
área de Fundo de Pasto ou área de Reserva. Exatamente por que o 
IBAMA se preocupou com o desmatamento indiscriminado lá da área e 
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o uso da água e a falta de preservação das nascentes. (Zoé Reinaldo, 
Técnica do INTERBA no período de 27/09/2011). 

Padre Paulo - Eu peguei o finzinho dessa história, entrou o advogado 
da CDA, a INTERBA já sumiu e ele não queriam titular não, eles 
estavam examinando outras possibilidades, estava falando em área de 
preservação ambiental, em parque, etc., etc. e povo aí resistindo e de lá 
pra cá degringolou. 

Pesquisadora - PORQUE, QUAL O PREJUIZO DE SER PARQUE 
AMBIENTAL E UMA COMUNIDADE TRADICIONAL? 

Padre Paulo - Nós dissemos que para nós é praticamente é um parque, 
por que as associações tinham assumido entre eles a fiscalização da 
região. 

Pesquisadora - ENTENDI. ENTÃO ERA MAIS SIMBOLICO 
MUDAR PARA PARQUE? 

Padre Paulo - Não. Quando muda para parque quem é responsável pela 
fiscalização é o IBAMA, e o pessoal sabe que o IBAMA não tinha 
condições, aí entra lenhadores, como de fato aconteceu, lenhadores era 
mais antigo por causa da Carnaíba da Serra, quando eu cheguei já tava 
quase esgotado a madeira, mais a mineradora, garimpeiro e 
recentemente, eu não estava mais lá, mas maconheiro, criatório de 
maconha lá, por falta de fiscalização. Quando as associações perderam 
seu pique, essa questão aí virou, não virou área de refrigério como era 
antigamente não, virou área abandonada mesmo e entra todo mundo. 
(Pe. Paulo Ehle, 30/12/2010) 

Regularizar a área de terra comum como Reserva Florestal implica em restrições 

da posse permanente e ao usufruto dos moradores das comunidades de FFP que 

tradicionalmente ocupam, devido a “ser admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais (CF ano XXII-n. 230. Brasília, p. 9, 2000 apud. ALMEIDA, 2008, p. 

126) 

Em consórcio às dificuldades próprias das divergências entre os distintos 

projetos e perspectivas para a regulação e planejamento da Serra da Várzea Comprida, 

localmente, os fazendeiros, inconformados com a possibilidade de reconhecimento da 

área como Fecho de Pasto, exercem pressão sobre os lavradores no sentido de intimidá-

los, conforme observamos na descrição feita da Ata de reunião do dia 31 de outubro de 

1995. Diz a Ata: 

O Sr. Antônio Vieira da Silva Filho Presidente da Associação de 
Borda da Mata falasse do que estar acontecendo na área de fecho de 
pasto que o mesmo passou a falar segundo ele estar sendo crucificado 
pelos criadores que falaram que as Associações vão receber os títulos 
e vão vender cercar as áreas. 
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E ainda podemos verificar no discurso do próprio fazendeiro presente na 

reunião, a seguinte ameaça assim relatada em ata: 

O Sr. Salomão Galvão de Carvalho ex-prefeito de Campo Formoso 
pediu a palavra e disse que a partir de hoje já tinha entrado com um 
processo no INTERBA para suspender os títulos porque eles acham 
que a serra a partir do dia que as Associações receberem os títulos 
passa a ter dono e eles não vão mais poder botar os animais deles na 
área. (Ata da reunião, 02/11/1995) 

Com tantas ameaças e intimidações e devido, especialmente, a morosidade do 

Estado da Bahia, a tramitação do processo de regularização da Serra da Várzea 

Comprida enviado pelas cinco Associações (Mucambo, Brejão da Grota, Lutanda, 

Borda da Mata e Lagoa Grande) se arrasta há onze anos. A técnica do INTERBA da 

época, hoje CDA, informa etapas realizadas no processo de regulação das áreas 

individuais e da área coletiva191: 

Pra que esse processo chegasse ao ponto, apesar de que não chegou a 
ser titulada, mas o processo de titulação só não concluído com a 
titulação, mas todas as etapas de titulação foram concluídas. Que é o 
que? Primeiro as reuniões de conscientização da importância da 
titulação. Primeiro né?  Que são inúmeras reuniões, por que a gente 
não inicia o processo de titulação antes de fazer um trabalho de 
conscientização e com o apoio pelo menos de 90 %, 95% dos 
agricultores, do pessoal da região. A primeira etapa é essa, são as 
reuniões de conscientização onde a gente explica o que é Fundo de
Pasto, onde a gente explica o valor, a importância da titulação, é a 
primeira etapa. Aí vem a segunda etapa que é a questão dos cadastros, 
os cadastros são a solicitação da documentação pessoal deles, que é a 
identidade, CPF e a tomada de dados, né? Existe um formulário 
específico no CDA, a gente pega os dados dela, aí é a segunda etapa. 
Aí tem a terceira etapa que é a medição das áreas coletivas e as 
individuais e a quarta que é a titulação. Então as áreas individuais 
chegaram até a quarta etapa, que foi a emissão dos títulos, agora a área 
coletiva está nesse impasse, que há possibilidade de ser resolvido, é só 
se chegar a um denominador comum. (Zoé Reinaldo, 27/09/2011192) 

As disputas pela posse da terra na década de 1980 ainda não terminaram, ainda 

hoje, as comunidades envolvidas na defesa da Serra da Várzea Comprida não 

                                                
191Em 09 de novembro de 1991, INTERBA encaminha um memorando convocando os confrontantes para 
efetuar a medição da posse do Brejão da Grota. Inicia a partir desse ato, a medição das áreas individuais 
em que garantiu a todas ascomunidades os títulos das terras individuais, mas a área coletiva da Serra da 
Várzea Comprida continua com seu processo engavetado, ou melhor, impossibilitado de receber a 
titulação da terra em nome das Associações191 conforme parâmetro jurídico até o ano de 2009, hoje o que 
vigora é a “concessão real de uso”.
192Trabalhou no INTERBA, depois da CDA e há quatro anos trabalha na ADAB. 
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conseguiram conquistar a titulação da área coletiva, portanto, devo dizer que ainda estão 

vencidos. No entanto, é importante destacar aqui algumas vitórias como, por exemplo, o 

reconhecimento público e oficial que lhes assegura a condição de comunidades 

tradicionais de Fecho de Pasto reconhecida, inclusive junto ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em 2001, como área de Reforma Agrária. 

Esse reconhecimento foi resultado de uma mobilização das comunidades de FFP no 

INCRA em Salvador, BA que durou 16 (dezesseis dias). Como resultado da 

mobilização, o governo federal liberou R$ 350.000,00 para a realização do 

georeferenciamento, houve também a liberação de Crédito Apoio Moradia e do 

PRONAF e o agendamento de uma audiência em Brasília para discutir com o Ministério 

da Agricultura a situação das comunidades de FFP193.

O “Projeto Fundo de Pasto que Queremos” indica que a constituição da 

Comissão Estadual de Fundo de Pasto constituída para o reconhecimento das 

comunidades como área de Reforma Agrária foi um: 
[...] grande equívoco histórico cultural e que na verdade só tem servido 
para criar óbices documentais e jurídicos para seu reconhecimento, 
deixa patente o descompromisso do governo estadual, que pode estar 
transferindo a responsabilidade da resolução do problema da posse 
coletiva da terra para o âmbito federal (INCRA) na tentativa de esvaziar 
a questão sócio política local, a ela atrelada. 

Conforme explicou Zoé Reinaldo nos depoimentos transcritos sobre a questão 

do reconhecimento por parte do INCRA, o reconhecimento favoreceu a conquista de 

projetos: 

[...] eles eram área de Fundo de Pasto eram agricultores tratados como 
áreas de assentamento, então alguns privilégios que o pessoal dos 
assentamentos tinham, o pessoal de Fundo de Pasto também têm. Eles 
conseguiram isso, foram no INCRA, conseguiram convencer o 
INCRA de que eles deveriam ser tratados iguais aos assentados. Então 
eles foram cadastrados pelo INCRA e alguns privilégios que os 
assentados tinham eles passaram a ter também. Alguns projetos de 
banco foram liberados pra eles, por que eles eram tratados como áreas 
de assentamentos [...]. (Zoé Reinaldo, 27/09/2011) 

Na condição de Comunidade Tradicional de Fundo e Fecho de Pasto, CTFFP 

reconhecida pela INCRA como área de Reforma Agrária, o Mucambo parte para outra 

etapa política e pedagógica em que novos sujeitos, contextos e, especialmente, novas 

polêmicas aparecem. Assim, trago, a título de informação, algumas posições sobre a

                                                
193 Dados fornecidos por Vilobaldo Farias, na ocasião presidente da CAFFP – Sr. Bonfim. 



 155 

questão, posições que oscilam entre a crítica a valorização da busca por projetos e a 

oportunidade de conquista de direitos sociais até então ausentes da realidade dessas 

comunidades. 

4.2 O canto da sereia194: pós-reconhecimento e direitos sociais 

O sucesso da adesão e vinculação do Mucambo ao rol das CTFFP, de pertencer a 

uma identidade política, jurídica e administrativa, proporcionou: a ampliação do apoio 

governamental; guarida em políticas públicas; maior atenção de entidades e instituições. 

Desse modo, a comunidade do Mucambo, assim como as demais CTFFP, obteve o 

direito de pleitear projetos, acesso a linhas de créditos oficiais junto ao Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) e ao próprio Estado. As comunidades passam a contar, 

especialmente o Mucambo, com visibilidade que lhes conferem poder e, por intermédio 

da nova identidade política de FFP, o grupo torna-se visível às agências de mediação e à 

intervenção governamental. Assim, surgem tanto órgãos do governo conhecidos do 

grupo como também outros a exemplo da Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA).  

O Quadro 4 apresenta os projetos conquistados pela comunidade do Mucambo 

pós-reconhecimento.  

Quadro nº 4. Relação dos Projetos aprovados pós-reconhecimento como CTFFP

PROJETO ANO ENTIDADE FINANCIADORA SITUAÇÃO EM 2012

Escola Municipal 1993 Prefeitura de Antônio Gonçalves Funcionando com uma 

sala de aula multiseriada

Casa de Farinha –

Diesel

1997 Convênio 1347/96 – Associação 

Pequenos Produtores Rurais 

Região Mucambo e a CAR

Funcionando com o 

custeio dos próprios 

usuários

Cento e cinquenta 

e duas vacas e 

sete reprodutores

1997 Projeto do PROCERA O rebanho aumentou

Construção da 1997 Governo do Estado Funcionando com uma 

                                                
194 Metáfora usada por Romero Falcão Menezes para tecer sua crítica aos projetos implementados no 
Mucambo e demais comunidades reconhecidas como área de Reforma Agrária. 
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sede da 

Associação

sala para reuniões e um 

quarto

Casa de Ração –

Diesel

1998 Convênio 1319/97 – Associação 

Pequenos Produtores Rurais 

Região Mucambo e a CAR

Fechada devido a falta 

de assistência técnica e 

problemas no 

maquinário.

A Estrada que 

liga Brejão da 

Grota ao 

Mucambo

1999 Recursos da própria comunidade e 

“um deputado disponibilizou 100 

horas de máquina”.

Prefeitura de Antônio 

Gonçalves realizou uma 

reforma nos trechos mais 

críticos da estada que 

sofreram com o tempo 

desgastes.

Piscicultura 1999 Governo do Estado da Bahia Desativada devido à

falta de apoio técnico 

relacionado à cultura.

Pontes de 

Concreto (três)

2001 Convênio 1350/00 – Associação 

Pequenos Produtores Rurais 

Região Mucambo e a CAR

Em bom estado de 

conservação.

Energia Elétrica 2000 Governo do Estado da Bahia Casas com geladeiras, 

TVs, DVDs, sons, etc

Água encanada 2004 Projeto da Fundação Marcelo 

Candido (Italiana), através da 

paróquia de Antônio Gonçalves

Funcionando de forma 

satisfatória.

Escola Família 
Agrícola

2004 Igreja católica, lideranças 
comunitárias do Mucambo, 
Baixinha, Lagoa Grande, Brejão 
da Grota, Caldeirão, Jiboia, 
sindicais, associações, igrejas 
evangélicas, representante poder 
publico. A frente do processo de 
organização estavam: Ir. Benilda 
da Paróquia de Antônio 
Gonçalves; Elizabete Oliveira de 
Antônio Gonçalves

Funcionado com novas 
instalações com Ensino 
Fundamental II

  

O que chama a atenção nos itens que compõe o Quadro 4, é a quantidade de 

projetos adquiridos após o ano de 1993, ano em que a primeira escola é construída. Até 

esta data, as crianças estudavam na casa dos seus mestres-escolas ou debaixo de uma 

mangueira, conforme relatos dos moradores. No ano de 2000, fim do século XX, chega 
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luz elétrica. São exemplos emblemáticos do que significou este processo de luta e 

mobilização.  

No âmbito jurídico podemos dizer que o acúmulo simbólico e político 

decorrente do processo de territorialização converteu um saber prático tradicional da 

região – extrativismo do licuri – em um dispositivo jurídico, a Lei Municipal do Licuri 

Livre nº 04/2005 de Antônio Gonçalves, Bahia. De acordo com o próprio texto da Lei195

as Associações do município que representam os trabalhadores rurais fizeram parte do 

cabedal de entidades ou órgãos que participaram do processo de elaboração da Lei. O 

vereador Jurandi Menezes, autor da Lei, confirma a participação das Associações de 

Brejão da Grota, Lagoa Grande e do Mucambo no processo de elaboração da referida 

lei.

Para Almeida (2008, p. 20) esta Lei Municipal, assim como a lei do Babaçu 

Livre do Maranhão e Pará e as Leis dos Faxinais, no Paraná, representa uma conquista 

das comunidades em: 

[...] encaminhar suas reivindicações básicas, para reconhecer suas 
identidades coletivas e mobilizar forças em torno delas e ainda para 
tornar seus saberes práticos um vigoroso instrumento jurídico-formal 
contrariando as interpretações deterministas que estaria diante de uma 
crise do tradicional [...] quanto uma crise dos comuns [...] de uma 
crise inexorável ao desaparecimento. (ALMEIDA, 2008, p. 20) 

Nesse novo contexto, pós reconhecimento público da comunidade como FFP 

tradicional, a resposta a institucionalização desse rótulo foi mais intensa para a 

comunidade do Mucambo que passou a ser vista, tanto pelos “políticos da direita e da 

esquerda” como por universitários de todo o país, membros da igreja católica, entidades 

ligadas a igreja, como uma comunidade “incomum, diferente”.

 As opiniões a respeito dessa nova fase da comunidade são diversas no âmbito 

das lideranças locais e regionais. Alguns consideram o foco político pautado na busca 

de projetos um equívoco, os projetos são para esse grupo como “o canto da sereia” no 

sentido de que são responsáveis pelo afastamento do movimento das comunidades da 

luta pela terra, para a disputa por projetos. Via de regra, as críticas tendem a 

personalizar os rumos equivocados em direção à busca por projetos, o que em minha 

opinião, reduz significativamente a complexidade da situação. Penso que existe uma 

                                                
195 Ver Lei nº 04/2005 no anexo D. 
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nova conjuntura que deve ser levada em consideração ao tentar analisar a questão. A 

Igreja Católica, histórica parceira da comunidade, sofreu mudanças no seu campo de 

ação: com a nova direção teológica carismática, a igreja desloca sua bandeira de “luta 

pela terra”, de Reforma Agrária no campo e a sua ação político-pedagógica de 

valorização do cultural perde força e a educação de base deixa de ter sentido para a 

política hegemônica da Igreja Católica. Assim, os padres missionários “comunistas” são 

transferidos; técnicos agrônomos passam a ocupar um lugar estratégico e, desse modo, a 

ação político-pedagógica centrada na questão agrária cede lugar para a ação voltada ao 

discurso institucional dos projetos. 196  

A diversidade de atores é comprovada ao observarmos a gravação em DVD dos 

eventos públicos de inauguração dos projetos na comunidade. Neles estão presentes 

desde políticos de “direita”, como antigos agentes da CPT, da própria igreja ou políticos 

de “esquerda”. As cenas das inaugurações são ilustrativas dessas mudanças ocorridas 

após o reconhecimento e da nova configuração da arena política de conflito: de um lado 

ativistas e militantes nostálgicos e defensores históricos da luta pela terra como 

elemento fundante para um mundo melhor e de outro lado políticos com interesses 

eleitoreiros, tentando cooptar para si o lugar de ator principal da conquista dos projetos; 

entre ambos, a comunidade dividida entre o “canto da sereia” e a conquista de direitos 

sociais cuja legitimidade é inquestionável. 

 Assim, com vistas a contribuir para futuras reflexões sobre os impactos dos 

projetos no viver comunitário do Mucambo, alguns depoimentos constantes do anexo 

nos colocam a par das diferentes posições. Como mencionei anteriormente, o interesse 

dessa pesquisa circula na tentativa de compreender a vitalidade das sabenças 

costumeiras na resposta dada pela comunidade do Mucambo no conflito de terra 

instaurado na década de 1980.  

Ao passo que tais experiências trazem novas experiências e conquistas também 

instauram conflitos internos e desmobilização política. No contexto da Associação, o 

número reduzido de sócios é um indicador do momento atual de desmobilização: desde 

a fundação, a Associação contava com 35 (trinta e cinco) sócios, e hoje em 2012, a 

Associação conta com apenas 12 (doze) sócios. (documento cedido pela própria 

Associação em anexo). Para justificar a redução dos sócios, aponto os seguintes 

                                                
196Embora, todos afirmam que existe técnicos que ainda pautam o direito a terra. 
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motivos: a falta de assiduidade nas reuniões; a concentração das decisões e 

encaminhamentos na mão de poucas pessoas e a inadimplência.  

Dos projetos implementados na comunidade, apenas a casa de farinha continua 

funcionando normalmente e, claro, a luz elétrica e as pontes, mas o pesque-pague e a 

Casa de Ração estão obsoletas. Questionados sobre a situação da Casa de Ração e do 

Pesque-pague, os moradores informam que o pesque-pague deixou de funcionar porque 

a comunidade não sabia lidar com peixes e não conseguiram a ajuda de técnicos; já a 

Casa de Ração aguarda instalação e adequação de maquinário. Segundo os próprios 

moradores, a Casa de Farinha funciona até hoje porque é uma coisa que a gente 

conhece a lida de toda vida. 

Com o fracasso dos projetos alheios, a comunidade fica para o povo a 
responsabilidade pelo fracasso fica que o povo era preguiçoso, que 
não fazem nada. Cadeia de produção milenar porque vinha dos índios 
fica ausente nos projetos. O pessoal não tem a cultura e não tem como 
dar continuidade ai o poder público fica confortável porque acha que 
fez o seu papel. Serve para criminalizar a população. O canto da sereia 
- os projetos do governo. Entre o governo que oferece os projetos e sai 
a luta pela terra e ai... E a luta pela terra se perdeu. Mostra 
comretroprojetor e mostra a gente não tinha retroprojetor e trazia 
experiências e mostrava o barracão comunitário, mutirão, compra 
comunitária, foi substituído pelo projeto. Projeto separa a comunidade 
divide, os mais pobres não entram porque falta documentação, é 
excludente. Assistência técnica é precária. (Romero Falcão 
Menezes197, 30/03/2012) 

O início da organização política da comunidade é apontado como momento de 

maior união: parece que quando a gente não tinha luz, não tinha nada, a gente era mais 

unido. Hoje pra gente se organizar tá mais difícil (Joelma Farias). A união de outrora 

estava relacionada às ameaças que a comunidade sofria em comum a ponto de aglutinar 

os moradores em torno de um sentimento com relação à terra comum: a defesa da Serra 

da Várzea Comprida.

Hoje a Serra é utilizada como meio de sobrevivência, mas seu uso diminuiu 

bastante devido a proibição e conscientização de se construir roças próximas as 

nascentes, por conta também da intensa imigração de pessoas para os centros urbanos 

provocando medo nos lavradores. Atualmente, apenas Seu Bernardino continua com 

roças na área da Serra.  

                                                
197 Na ocasião da luta pela Serra da Várzea Comprida ela atuava na região como membro da CPT. 
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A Serra atua, até o momento, como fator agregador uma vez que todos os 

projetos conquistados só foram possíveis devido à existência da Serra e da luta 

engendrada para sua defesa, resultando no reconhecimento oficial das comunidades 

como Fecho de pasto. O modo de viver comunitário relacionado à área comum acionou 

a organização da comunidade e seus saberes sustentaram e alimentaram a luta, criando, 

por exemplo, estratégias de defesa, como foi o caso da roça comunitária, relatada 

anteriormente e, tempos depois, possibilitaram também a conquista de projetos 

fundamentais para todos.  

No entanto, ao que parece, a implementação dos projetos, em detrimento da luta 

pela terra, gerou conflitos e problemas em torno da organização comunitária. Germani 

2005 e Reis apresentam reflexões sobre essa questão que merece ser incluída aqui: 

Dessa maneira, a criação desta associação introduzia certos elementos 
de mudança na comunidade na medida em que teve se ajustar a esta 
nova forma de organização: criando e publicando estatuto, elegendo e 
renovando sua diretoria e conselho fiscal, utilizando livro de ATA 
(obedecendo todas as regras oficialmente exigidas), realizando 
assembléias etc.. Assim, as normas tradicionalmente construídas pela 
comunidade tiveram de ser ajustadas, ressignificadas e enquadradas às 
exigências burocráticas estatais (pautadas em leis). A opção pelo não 
enquadramento a estas exigências exigiria a sua abdicação do 
recebimento do título e conseqüentemente dos benefícios que 
porventura pudesse obter por meio dele. Nesse sentido, se as escolhas 
existiam, estavam localizadas num campo de possibilidades 
previamente estruturado. (REIS, 2007, p. 80) [grifos meus] 

De acordo com depoimento de padre Paulo, a opção pelos projetos 

desvinculados da luta pela terra causou desmobilização e desconfianças: 

[...] minha grande diferença, a Central é para defender terra, é para 
garantir terra na mão do povo que mora lá, essa é o primeiro objetivo, 
mas naquela mesma época o governo do estado com esses projetos, 
projetos, projetos e ai nego começou a correr atrás de projetos e não 
tinha como segurar o pique da conquista da terra, que eu sempre dizia: 
não adianta. Que era umas quarenta e tantas associações de Fundo de 
Pasto aglomerado na Central a maior parte pegava Jagurari ia até ... 
Andorinhas, Monte Santo, Itiúba, depois vem essas da serra que, 
apesar de ser mais Feche de Pasto a reflexão era comum e começou 
essa história de projetos e eu sempre dizia: não, não podemos parar a 
luta da terra por que enquanto nós estamos desse tamanho qualquer 
governo passa por cima não interessa o grupo, então nós temos que 
continuar a conquista da terra no sertão, tem ainda uma, sei lá, toda 
aquela banda até encontrar o pessoal acerca de Juazeiro que também 
tava trabalhando o Fundo de Pasto, aí agente pode ir até a um órgão 
que realmente o governo tem que escutar, mas enquanto nós estamos 
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pequenininhos, montar um projetinho para um e um projetinho para 
outro todo mundo vai ficar feliz e o governo fica com a terra do jeito 
que está. Era mais ou menos isso, mas a pressão a partir do governo 
também ficou tão forte com essa promessa de projetos que até hoje 
encalhou todo mundo nesse projeto, agora ... 
Eles têm, essas ideias são impressionantes nessa comunidade, por um 
lado eles têm modelado a coisa, mas eles são comunitários de corpo e 
alma, e por outro lado com todas essas mudanças e essas coisas que 
entraram, com exemplo esses projetos deixavam os mias velhos 
desconfiados “isso aqui não dá certo”. (Pe. Paulo Ehle,  30/12/2010) 

Outro depoimento: 

Projetos foram uma praga. No Mucambo, mataram árvores 
centenárias. Área de fruteira virou pasto para o gado. Deixaram o 
pessoal endividado nos bancos. A luta ficou em segundo plano. Antes 
era a nossa água, nossa nascente depois do projeto foi o minha casa, a 
minha roça. Criou um espírito de empreendedor sem levar em conta 
uma tradição. A EBDA entrava depois de terminado o conflito para 
implantar projetos. Aumentou a situação de pobreza. (Elizabete 
Oliveira, 13/12/2010)

Como mencionado, o processo de implantação dos projetos é avaliado pela 

comunidade de forma positiva, como vitória pelo fato desfrutarem hoje estrada de chão 

possível de passar carros; pontes para facilitar o escoamento de 80 mil banana 

produzida por mês pelos lavradores; casa de farinha funcionando; luz elétrica, geladeira, 

televisão, etc. Mas é marcado por silêncios e dúvidas, sobretudo pelas dificuldades  de 

encaminhar os projetos e os conflitos internos que, por hora, repito não é possível 

analisar no escopo deste trabalho devido à complexidade dos fatos. Por hora, me cabe 

compreender as sabenças acionadas e aprendidas no processo de luta da Serra da Várzea 

Comprida tomando a comunidade do Mucambo como uma unidade afetiva foco da 

análise. 

Até aqui, demonstro a força da Luta dos usuários do sistema de uso comum da 

Serra da Várzea Comprida e o seu processo territorialização. Processo entendido como 

sendo resultado da resistência do povo da Serra da Várzea Comprida e, sobretudo, dos 

recursos e saberes próprios acionados como resposta ao conflito agrário iniciado na 

década de 1980. Este processo foi capaz de trazer para o cenário personagens até então 

“invisíveis” e que premidos por uma realidade objetiva opressora, foram capazes de 

instituir táticas de resistências/existências incitadas pelo seu vigor cognitivo e, nesse 

sentido conseguir resistir e dizer: Nós existimos!  



 162 

Todo este processo, além de gerar a delimitação espacial, a organização e 

fixação espacial por meio da construção política de uma identidade coletiva de Fundo e 

Fecho de Pasto gerou também a necessidade de se penetrar nos subterrâneos do modo 

de vida da comunidade e, assim, tentar compreender as teias complexas das suas 

dinâmicas de aprendizagens e, mapeando os sentidos das sabenças emergidas nessa 

dinâmica que envolve cultura, natureza e ação humana. Assim, além de uma unidade

afetiva, a comunidade do Mucambo pode ser considerada também um lugar educativo, 

um lugar de sabenças.  
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FECHO III 

ECOLOGIAS DAS IDENTIFICAÇÕES 
E SUAS SABENÇAS 
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INTRODUÇÃO

.

Foto 1– Folha para o bolo. Gal Meireles, Mucambo, BA.

A fotografia “folha para o bolo”, é representação que sintetiza o (in)visível 

processo humano de transformação de uma matéria prima (a folha da bananeira) em 

outro produto fundamental para o preparo do bolo de puba da D. Antônia. O processo 

de desidratação da folha da bananeira, repetido de geração a geração, garante que a 

massa do bolo de puba não grude ou derrame na assadeira quando exposta ao forno 

quente, facilita o manuseio da folha na formatação do bolo e o manuseio do próprio 

bolo após assado198. A foto, a primeira vista, expõe apenas uma textura agradável aos 

olhos composta de um fundo esverdeado e pontos negros dispostos em superfície plana; 

no entanto, o nosso imaginário, amparado na observação da feitora da preparação do 

bolo, nos revelará a fotografia como emblemática da dinâmica complexa da produção 

humana de modos de fazer dos sujeitos que, na radicalidade da relação e aproximação 

sensível e inseparável entre natureza e cultura, confeccionam artefatos racionais, 

emocionais e culturais indispensáveis para a produção da sobrevivência cultural e 

                                                
198 O doce pé-de-moleque de massa de milho, típico das festas juninas da região, também utiliza o mesmo 
processo de preparação da folha da bananeira, o abará, pamonha de puba e o acaçá também. Aliás, nos 
rituais das religiões afro-brasileiras é comum o uso da folha da bananeira para servir os alimentos tanto às
entidades como para os convidados. 
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material. Por essa perspectiva, a foto compõe o pano de fundo metafórico das ideias 

intercaladas nos textos que fazem parte desse Fecho III. 

Revelações de um ensinar e aprender potencializados e potencializadores de 

saberes situados no lugar, no universo das experiências vitais do sujeito e seu grupo.

Nesse sentido, “a dimensão geocultural” (PIMENTEL, 2002) da produção do 

conhecimento da comunidade do Mucambo é o foco deste trabalho. A construção de 

práticas e saberes costumeiros pelos sujeitos que, enraizados nas tramas de seus 

processos culturais, produzem a vida, é uma das facetas da fotografia cultural do 

Mucambo que captura o meu olhar.  

De acordo com a Biologia da cognição, de Humberto Maturana e Francisco 

Varela (2001), a vida é um processo de conhecimento e os seres humanos produzem-no 

de maneira integrada como meio e com outros seres vivos em dinâmica circular entre 

autoprodução199 e dependência de recursos externos. Do ponto de vista sociocultural, a 

produção do conhecimento se estabelece entre o sujeito que, arraigado no espaço da 

produção da sua existência, e a partir da relação com o outro, forma nichos emocionais 

e racionais, compondo, portanto ecologias nas quais o encontro e a troca alimentam 

vínculos de pertencimentos de identificações. Nesse sentido, resultam em situações de 

ensino e aprendizagem fundamentais para existirem. 

A singularidade de cada lugar é construída por experiências e relações sociais, 

políticas e culturais específicas, pois como “toda a experiência social produz e reproduz 

conhecimentos”, segundo Santos (2010 p. 16), é possível assegurar que todos os lugares 

são educativos, transmitem e produzem processos de pedagogização. Essa afirmação se 

valida por meio da crítica a um tipo de racionalidade (SANTOS, 2006) que considerou 

historicamente os saberes distintos das normas de validação da ciência moderna e, 

portanto, contrárias a sua forma de rigor, como ordinários, residuais, inferiores, 

inexistentes e invisíveis. A crítica a essa racionalidade passa inicialmente pela definição 

de que os conhecimentos, por serem produtos de relações sociais, são sempre culturais e 

políticos e, portanto, contextuais. 

A hegemonia de um determinado projeto de humanidade, levado a cabo a partir do 

século XVIII, transformou a ciência moderna em paradigma universal e único por meio 

da intervenção política, econômica e militar do colonialismo e do capitalismo 

modernos. Essa dupla investida hegemônica – ciência e colonialismo/capitalismo –

                                                
199 Autonomia que retira a ideia de passividade do sujeito no ato de conhecer (MATURANA E VARELA, 
2001) 
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produziu e condenou as diversas manifestações ocorridas nos “lugares” periféricos, 

especialmente,   suas formas sociais de produção e reprodução de saberes, impondo-lhes 

condição de não-existência (SANTOS, 2010; 2005). 

A produção da não-existência foi realizada, segundo Santos (2010), por meio das 

lógicas da monocultura do saber e do rigor, da monocultura do tempo linear, da lógica 

da classificação social, da escala dominante e da lógica produtivista. Nesses termos, o 

bolo de puba da Dona Antônia, por exemplo, produzido desde tempos imemoriais por 

sua família e transmitido ainda hoje para os netos como alimento rico para a 

subsistência do corpo e da sua identidade, pode ser considerado por essas lógicas uma 

prática residual, não contemporânea, improdutiva e fadada ao desaparecimento 

(SANTOS, 2005; 2010). 

Assim, partindo da ideia de que o lugar é também o teatro insubstituível das paixões 

humanas (SANTOS, 2010, p. 585), cujo cenário multicomplexo abarca as mais diversas 

experiências sociais, e de que o desperdício dessas experiências instaurou a lógica da 

monocultura do saber e do rigor do saber produzindo, portanto, uma histórica 

invisibilidade de atores sociais e de suas práticas de saber, é que pretendo compreender 

a produção de sabenças ordinárias dos mucambeiros e fora da ordem e seus processos 

educativos, como quis o historiador inglês E. P. Thompson a partir de um olhar de 

baixo, capaz de enxergar a CTFFP Mucambo, como um profundo lugar de saber.  

O olhar em profundidade que almejei ao buscar encontrar o “outro” procurou 

enxergar os lugares de sentido para os sujeitos, já que não existe saber sem prática e 

sem atores sociais (Idem), que acolhem e produzem as práticas de saber, palco, 

sobretudo de uma “ecologia” de sucessivas identificações de aprendizagens que, devido 

a sua condição dinâmica de criação e recriação, existem e resistem contemporaneamente 

em diálogo com outros conhecimentos, palco, nesse sentido, da coexistência da 

diversidade epistemológica.  

Esse exercício foi provocado a partir das seguintes perguntas aos sujeitos: o que 

você aprendeu na vida de mais importante? Onde? Quando? Com quem? Ou seja, as 

questões visavam a identificar quais os ecossistemas educativos e os conteúdos e 

lógicas contidas neles. A escola, espaço da aprendizagem oficial, não apareceu nas falas 

dos sujeitos nas primeiras narrativas fornecidas como respostas, por essa razão, a escola, 

não será o ponto central dessa discussão. Não terá acento também aqui porque o foco da 

pesquisa é os saberes acionados e recuperados pelos sujeitos do Mucambo no momento 
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da resposta ao conflito instaurado na área de terra comum, objeto que toma a educação 

no seu sentido amplo e além dos muros da escola200.

A materialidade do saber-fazer, do patrimônio imaterial dessa comunidade, se 

expressa na relação entre cultura e natureza, na relação dos sujeitos com a base 

territorial que a compõe e, sobretudo pelas marcas de topofilia, ou seja, pelos sinais que 

indicam “[...] o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico [...].” (TUAN, 

1980, p. 5). Dessa expressão radical e afetiva dos sujeitos com a sua comunidade, 

germina a força do processo de resistência e busca pelo reconhecimento da comunidade 

como “tradicional”.  

O significado do termo topofilia toma dimensão ainda mais ampla201 no contexto 

agressivo ao sistema comunal de uso da terra na área da Serra da Várzea Comprida. A 

valorização da terra como mercadoria, por parte dos grileiros e dos fazendeiros, em 

detrimento do sentido da terra como meio de viver, defendido pelos moradores a partir 

de outras ecologias temporais, de saberes, de produtividade ganha extensões 

gigantescas ao ponto de colocar em risco um modo de viver secular baseado no uso e a 

na ocupação comunal da terra e, portanto, como vimos, baseados uma “economia 

moral” com relação à função da terra.  

Aquele elo íntimo, naturalizado, quase despercebido do individuo com o seu lugar, 

neste contexto conflituoso e ameaçador, é revelado de forma ampliada potencializando a 

construção de uma organização comunitária em torno da luta pela defesa da terra 

comum ameaçada. O apego profundo à terra já é de muito conhecido pelo lavrador ou 

camponês, um apego que nasce do conhecimento da natureza, conhecimento que gera, 

segundo Tuan (1980, p. 111), uma fusão entre homem e natureza. “Este sentimento de 

fusão com a natureza não é simples metáfora. [...] A topofilia do agricultor está formada 

desta intimidade física, da dependência material e do fato de que a terra é um repositório 

de lembranças e mantém a esperança” (Idem. p. 111). 

Desta maneira, o contexto conflituoso experimentado pelos moradores vai revelando 

significações a partir do alargamento do sentir emocional “[...] os sujeitos se 

sensibilizam diante das situações vividas, remetem estas situações aos seus repertórios 

simbólicos, situam-se no mundo a parir do seu estado pedagógico e fazem das pequenas 

                                                
200 MENEZES (2005). Formação além dos muros da escola: quais os saberes tramados pelos sujeitos do 
MIAC- Movimento de Intercâmbio Artístico Cultural pela Cidadania. Dissertação de Mestrado UNEB, 
2005.
201 Envolvendo não apenas a perspectiva e experiência pessoal, como da abordagem de Yi-fu Tuan, como 
também numa perspectiva do grupo. 
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lições das suas experiências cotidianas, lições de vida, princípios de convivência”

(PIMENTEL, 2002, p. 202) e, por que não dizer, princípios e estratégias de luta em 

defesa da terra. 

O sentir emocional exerce uma predominância na continuidade da luta e 

mobilização de estratégias criativas de enfrentamento.  (KUSCH, 1977, apud. 

PIMENTEL, 2002, p. 200). Nesse contexto, habilidades são acionadas e outras tantas 

precisam ser construídas, dessa forma, cabe à pergunta: então, o que as pessoas da 

comunidade tiveram que aprender para defender a terra ameaçada? A heureca da 

questão estava na profundidade dos processos de identificação produzidos ao longo do 

tempo por meio das relações sociais, culturais e políticas dos sujeitos no seu lugar.

A identificação simbólica por parte dos moradores da comunidade do espaço 

comum cria sentimentos de pertença a ponto de o transforma em lugar.  Assim, o 

conceito de lugar definido pela abordagem de Tuan (1983) potencializa a discussão em 

tela na medida em que a experiência dos sujeitos gera um valor afetivo em determinados 

lugares significativo para a produção de lembranças e memórias de aprendizagens:

"Lugar é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos 

naturais e artificiais [...] Sentir um lugar é registrar pelos nossos músculos e ossos" 

(TUAN, 1983, p. 203). 

Encontramos, sobretudo, no lugar, apropriado simbolicamente pelos sujeitos ao 

longo dos tempos, o anseio da sua preservação, a força do sentimento de pertença, a 

justificação da construção da territorialidade específica e a motivação do aprender para 

defender. Assim, a compreensão dos saberes da comunidade do Mucambo parte do 

sentido de lugar ancorado nas dimensões material, simbólica e funcional. (NORA, 

1993, p.21)

O sentido do lugar é construído “pela memória, através dos sentidos e do corpo” 

(ANDRADE, 2008, p. 570). A memória torna o lugar eterno quando anuncia pela 

palavra os sentimentos de pertencimento, a identidade, a afeição e percepções. Deste 

anunciar, surgem os “lugares de memória”, “verdadeiros patrimônios culturais, 

projetados simbolicamente e podem estar atrelados a um passado vivo que ainda marca 

presença e reforça os traços identitários do lugar” (ANDRADE, 2008, p.571). Diria, 

portanto, que a memória é um saber capaz de transformar espaços em lugares 

específicos. 

A partir dessa afirmativa, tentei construir uma “cartografia da memória” dos 

sabedores da comunidade do Mucambo procurando mapear e compreender, em “escala, 
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projeção e simbolização”, os topos (lugares) de memória e, portanto, de saber, 

legitimados pelos sujeitos como fundantes de aprendizagens mais significativas. Este 

esforço intelectual e físico revelou a identidade topofílica e, consequentemente, as 

sabenças que brotam na vida da população local através dos lugares de memória202.

Os lugares de memória são aqui concebidos como lugares (topos) de sabenças

por agirem como lugares onde estão contidos princípios, ideias, sentimentos das pessoas 

e do grupo e que, no processo de construção da territorialidade, cumpriram papel de 

agregar anseios e desejos da comunidade fortalecendo  traços identitários do lugar e da  

população. Assim, a casa, a Serra, a igreja, a associação, as árvores centenárias, as 

cavernas, o cruzeiro, a roça comunitária, o samba, o reisado são lugares de memória, 

são lugares (topos) de sabenças fundantes para a existência do Mucambo. 

Essas sabenças estão marcadas por diversidade de contendas internas, conflitos 

sociais, problemas corriqueiros do cotidiano, ou seja, constitui-se “[...] o jogo complexo 

de negociação da realidade” (GEERTZ, 1989, p. 51), que é. No jogo complexo das 

negociações entre projetos distintos (comunidade X grileiros-fazendeiros) existe, 

portanto, um emaranhado de saberes que, associados à relação homem-mulher e lugar, 

contribuem para a existência da disputa e, especialmente, da possiblidade de vitória. 

Assim, no escopo deste trabalho, o conjunto de saberes acionado e/ou recuperado para 

ser utilizado no processo de disputa pode agregar habilidades ao grupo frente ao 

opositor é tratado por sabenças, pelo que consegue se atualizar, redefinir em movimento 

a necessidade do grupo. 

As sabenças nascidas dessa tensão são focalizadas na medida em que o trabalho 

buscou compreender o contexto que os formam, os sentidos que os compõe e os lugares 

(topos) de sentido para os sujeitos que abrigam e produzem esses saberes. Os topos 

(lugares), entendidos como ecossistemas educativos, segundo acepção de Pimentel 

(2002).  

Nas respostas às perguntas da pesquisa, um argumento se fortaleceu: a memória 

topofílica se constituiu, como veremos nos próximos capítulos, em eficiente tática de 

                                                
202 O conceito lugares de memória foi definido pelo historiador Pierre Nora (1993) como aqueles locais 
materiais ou imateriais dotados de significações, afetividades e pertencimentos e por isto mesmo 
revestido por uma dimensão simbólica, em que “a memória se enraíza no concreto, no espaço no gesto, na 
imagem, no objeto” (NORA, 1993, p. 9), ou seja, são como “espelhos nos quais, simbolicamente, um 
grupo social ou um povo se “reconhece” e se “identifica”, mesmo que de maneira fragmentada” 
(HORTA, 2008, p. 111 ).  
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preservação e defesa da identidade do lugar, da preservação do Patrimônio cultural e 

natural. 

Nestes termos, todo saber é territorializado e culturalmente construído. O modo de 

aprender e ensinar e os saberes gerados estão enraizados em determinado chão e são 

resultado de um “estado pedagógico” construídos por estes sujeitos diante das 

circunstâncias tensas e ameaçadoras do contexto. As aprendizagens ocorridas dependem 

da vivência profunda nesse chão e são marcadas pelas ecologias da identificação dos 

sujeitos na relação entre as suas topologias ambientais e imaginárias. Esta relação gera 

aprendizagens e saberes fundantes para a organização e mobilização em defesa, não 

apenas do espaço físico, mas na defesa também do seu território, ou Certeau (2005, p. 

183) dos “espaços praticados”203.Assim, a noção “estado pedagógico” de Pimentel 

(2002) abarca os sentidos que compõe e norteiam o aprender e o ensinar na comunidade 

que lutou pelo reconhecimento legal do território como defesa do mesmo. 

As lições de pai e mãe para filho à beira do fogão, as infinitas trocas de 

informações e habilidades, densas circularidades de ideias e lógicas entre vizinhos e 

compadres, as rezas e discussões políticas na igreja-associação “criam e recriam 

possibilidades de trânsitos dos saberes”.

Com base nestas dinâmicas e trânsitos de saberes, trago inicialmente a base das 

ecologias da identificação marcadas pela terra de uso comum, pelas relações de 

proximidade de parentesco e vizinhança, pela dimensão religiosa e lúdica como 

elementos transversais nas discussões abordadas nos dois grandes eixos que, articulados 

entre si, orientam a interpretação das sabenças próprias da Comunidade Tradicional de 

Fecho e Fundo de Pasto do Mucambo, são eles:  

1- A emergência das ecologias das identificações e suas sabenças nas memórias 
dos sabedores a partir de topos de sentido específicos e respectivos ecossistemas 
educativos; 

2- A potencialidade dessas ecologias das identificações e suas sabenças nas táticas 
da comunidade construídas como respostas ao conflito de terra. Sabenças como 
identificação, defesa e força da comunidade.  

Esses elementos que orientam a interpretação das sabenças do Mucambo transitam 

nos capítulos que compõe este Fecho da tese. A ideia de que as formas de saber são 

sempre locais, como se referiu Geertz, e contextuais, como afirma Santos (2010), é o 

                                                
203 Como vimos anteriormente Michel de Certeau possui uma definição particular a respeito dos termos 
lugar e espaço. Ver Fecho I dessa tese. 



 176 

que liga os dois elementos, ou seja, “aquilo que se vê depende do lugar em que foi visto, 

e de outras coisas que foram vistas ao mesmo tempo”. Assim, a ideia de circularidade e 

complementariedade faz parte das ancoragens teóricas que buscam compreender a 

dinâmica das ecologias das identificações que na vitalidade das suas existências geram, 

embalam e criam as sabenças. 

Cada capítulo conta com uma sequência de fotos retiradas quando do trabalho de 

campo, em cada sequência uma relação de sentido é construída por meio de uma 

linguagem visual, a fotografia. 

Cada capítulo conta também com a descrição breve das histórias de vida dos 

sabedores atores-autores, informantes de “dentro da comunidade”, que gentilmente e 

politicamente intencionados permitiram que suas memórias fossem registradas e 

trabalhadas teórico-metodologicamente via História Oral para efeito da realização desta 

tese. As narrativas biográficas apresentam ricas informações sobre a relação cultural e 

territorial dos sujeitos com a área de uso comum e consequentemente com a luta pelo o 

seu reconhecimento legal, comprovando a máxima de Santos (2010, p.16): “não há 

conhecimento sem atores sociais”.  

Cada história de vida abre um leque de significações que ajudam a compreender as 

relações de ensino-aprendizagem circundantes no contexto da comunidade em foco. 

Relações educativas perpassadas por ritos de aprendizagem, acontecimentos marcantes, 

imagens e topos cheios de sentidos, tanto no que diz respeito aos saberes referentes ao 

uso comum da terra desde tempos imemoriais, com também dos saberes reeditados, 

astuciosamente, pela necessidade folhas da vida204, produtoras do sémen da vida em 

comunidade.  

O próximo capítulo inicia com a história de vida de Sr. Manoel Sousa Cruz, 

vaqueiro aposentado com 76 anos. Ao narrar a sua história, o Sr. Manoel nos apresenta 

um processo de formação do oficio de vaqueiro com riqueza de detalhes de modo que o 

tomo como ponto de partida para a discussão das identificações emergidas, e suas 

consequentes sabenças.

                                                
204 Ver Conto adaptado por Deóscoredes Maximiliano dos Santos, Juana Elbein dos Santos e Orlando 
Senna. Ver o conto em LUZ, Marco Aurélio, 1993 p. 40 e LUZ, Narcimária. Revista da FAEEBA, p. 53-
55, 1999.Ajaká iniciação para a Liberdade. 
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CAPÍTULO 5

5 CASA DE PAI, ESCOLA DE FILHO205: A CASA COMO ECOSSISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO DE TRANSMISSÃO E CONSTRUÇÃO DE SABENÇAS 

O vaqueiro Manuel Souza Cruz,76 anos, mais conhecido como Sr.Cizinho, nasceu 

na comunidade Brejão da Grota no município de Antônio Gonçalves, BA. Desde o ano 

de 1965, mudou-se para a comunidade de Borda da Mata, município de Campo 

Formoso, BA, onde reside atualmente. Viúvo e pai de 15 filhos, conforme descreve em 

versos: 

Eu sou pai de quinze filhos, ninguém vai acreditar 
E agora eu vou dizer, todos vai, vai escutar 
Quem é de gado, tem memória, cuidado pra não se atrapalhar, ah iê 
Tem Zelito e tem Pedrinho, Liocato venha cá 
Tem Jailson, Mailton pra confirmar 
Tem Joelson e tem Eugênio, tem Euclides pra brincar, ah iê 
Ainda tem seis garota, meu cuidado está lá 
Marisol mais Joelma saí em primeiro lugar 
Tem a Telma e tem a Selma eu lhe cito pra confirmar 
Ainda tem a pequena, que se chama Lenimar, ah iê 
Eu falei em catorze, faltou um pra completar 
Esse chamava Manuelito, mas Jesus mandou chamar 
Vida de gado iêeeee”. (Sr. Manoel S. Cruz, 24/09/2011) 

O Sr. Cizinho faz valer o verso “quem é de gado tem memória [...]”, é conhecido e 

até afamado como grande contador de histórias; as entrevistas realizadas com ele foram 

férteis de “causos” e de muito divertimento. Narra com detalhes e bom humor a história 

da luta da Serra, em que foi protagonista na qualidade de membro do grupo dos 12 

(doze) fiscais que protegiam e fiscalizavam a área em conflito. No entanto, a narrativa 

ganha esplendor quando descreve o processo sofisticado de aprendizagem de um 

vaqueiro.  

Ao contar sobre o processo de aprendizagem do ofício de vaqueiro, o Sr. Cizinho,

através da expressão, casa de pai, escola de filho, nos revela em primeiro plano um 

lugar, a casa do pai. Em segundo plano, o termo escola é associado ao nome casa 

revelando o sentido fecundo desse lugar como topo privilegiado para a aprendizagem do 

filho. A relação entre casa e escola revela a força da transmissão da arte de um ofício 

                                                
205 Seu Cizinho em entrevista concedida em 21 de setembro de 2011. 
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transmitido de uma geração à outra, característica costumeira de iniciação e 

aprendizagem da profissão tecida no seio da ambiência doméstica.  

A instrução desse oficio específico é um, dentre vários  processos de ensino e de 

aprendizagem que ocorrem no cerne do ecossistema educativo casa206. A partir do 

trabalho de campo, destaco algumas dimensões que imprimem dinâmicas e processos 

complexos de aprendizagens formadas no interior do ambiente doméstico. São 

dimensões de um olhar particularizado que expôs processo de identificação circulante 

da ecologia profunda das sabenças expostas, a seguir, nas falas dos sujeitos sabedores 

atores-autores. 

No primeiro feixo de falas, a atitude de ver a dimensão intergeracional e sua força 

simbólica na transmissão, do “aprender pelo exemplo”, da sabedoria comum do grupo, 

no dizer de Seu Cizinho que ao observar o pai na “lida” com o gado, aprendeu muito 

cedo o ofício de vaqueiro. No segundo feche de falas, notar que em meio às 

idiossincrasias de um processo de endotransmissão de um saber, existe circularidade, 

fluido e ambivalência que movimentam múltiplas influências, vários espaços, 

sucessivas transformações, “rupturas e recomeços”, ou seja, uma rede sobreposta de 

lógicas heterogêneas de acordo com os relatos de Sr.Cizinho. No terceiro e último 

feixe, o vigoroso movimento multissensorial e solidário da ambiência da casa e da 

relação homem e animal. 

Ao contar seu processo de aprendizagem como vaqueiro, o nosso narrador ressalta 

a dimensão intergeracional da aprendizagem, bem como a teia cultural que delineia 

práticas e saberes contextuais construídos ao longo do processo. De acordo com a 

narrativa, quem ensina o oficio de vaqueiro é quase sempre o pai, daí a afirmativa: “casa 

de pai, escola de filho”. Acometido por uma grave doença, o pai de Sr.Cizinho acelerou 

o processo de aprendizagem do filho ainda na infância. Assim, como quase toda criança 

e adolescente da roça, o Sr.Cizinho trabalhava de dia e a noite frequentava as aulas do 

mestre-escola Raimundo de Souza: “Mestre Raimundo era um cabra macho que pegava 

a caneta e escrevia o nome sem tirar a caneta do papé”, lembra Sr. Cizinho, que lamenta 

o fato de nunca ter participado de um argumento207, porque esta atividade pedagógica 

                                                
206 Cabe ressaltar também que ele não é único, ou seja, que todos os vaqueiros sejam formados por meio 
do mesmo processo descrito aqui, ao que pese a vitalidade dessa formação na região, ela não é a única, é 
um exemplo que pode ser amplo, mas que retirado da narrativa do sujeito da pesquisa em foco. 
207 Mesmo que avaliação. 
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acontecia sempre aos sábados, dia de vender doce, preparado pela mãe, na feira livre do 

Brejão da Grota208.

Do subterrâneo da memória do Sr.Cizinho, os ritos de passagem de um aprender e 

ensinar de uma geração a geração são evocados e, neles, as tramas culturais antigas que 

se revigoram a cada geração são apresentadas.  Assim, o processo se inicia com a

criança ajudando o pai tirar leite de vaca mansa e levar as vacas na roça pela manhã e à 

tarde prendê-las no curral, a partir daí, a criança “[...] vai se acostumando...[...]”. Neste 

momento inicial, o filho aprende observando os gestos, a fala, a técnica, a magia que 

envolve o oficio de vaqueiro:  

[...] o que ele vê o pai fazendo, ele faz também e o pai, para estimular, 
o pai, o pai diz que vai dar de presente uma bezerra, aí o mínimo fica 
ansioso e fica no maior prazer e vai se dedicar a aprender a profissão 
[...] começa a ter o amor, sem amor não vai, gostar de fazer com amor, 
ele sonha e pede a Deus, assim: Vaqueiro que é bom vaqueiro/ vê o 
seu gado e quer bem/ Todo dia vai a roça contar as rês que 
tem/Quando ele vai, o gado vai e quando ele chama o gado vem/E 
quem não gosta de vaqueiro, não gosta de mais ninguém (Sr. Cizinho,
24/09/2011) 

No trecho transcrito, é possível observar a descrição de um processo de 

identificação fluido em que a criança não apenas se identifica com o gesto do pai, mas, 

sobretudo com a afinidade lúdica com os animais. Brincando, participam do 

emaranhado cultural que integram. Enquanto é motivada pela relação com o pai e com 

os bichos, a criança busca “funções cognitivas superiores” a cada vez que é proposto um 

novo desafio: tirar leite da vaca, depois prender a vaca, fazer os laços, pegar boi na 

caatinga, aboiar versos, rezar para curar, tratar ferimentos. Ou seja, uma aprendizagem 

complexa e sofisticada que só pode ser aprendida na relação com o outro e na medida 

em que observa, experimenta, erra, escuta, enfim vive.  

Eurico Alves, ainda na introdução da sua obra, Fidalgos e Vaqueiros, utiliza-se de 

descrição poética para relatar experiências infantis no universo pastoril sertanejo, 

destacando aos possíveis leitores o cotidiano de quem viveu na roça: 

Para os que se criaram sujando os pés no estrume dos currais, 
montando em cabalo-de-campo, tomando trompaços em galho de 
candeia oi umburana, ou arranhando a pele em galho de jurema ou 
pau-de-fuso, para os que se cortaram nas espátulas do milharal ou 
compreenderam as glosas nas casas-de-farinha, ou educaram o ouvido 
ao aboio, que parece um trecho de cantochão na catedral do sertão, 

                                                
208Pertence ao município de Antônio Gonçalves, BA e comunidade de FFP. 
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pode este trabalho despertar uma lembrança velha, a saudade dos 
serenos bois de ossos, ou do papuco de milho seco [...] (Idem. p. 11). 

Na companhia dos pais ou dos mais velhos e/ou entre as brincadeiras no terreiro e 

no curral, as crianças aprendem segredos do ofício, segredos do lugar e do próprio lugar 

dentro da comunidade. De forma análoga ao que Thompson (1998, p. 17-18) observou 

na sociedade rural da Inglaterra do século XIVIII em que: 

Encontramos uma herança importante de definições e expectativas 
marcadas pelo costume. O aprendizado, como iniciação em habilitações 
dos adultos, não restringe à sua expressão formal na manufatura, mas 
também serve como mecanismo de transmissão entre gerações. A 
criança faz seu aprendizado das tarefas caseiras primeiro junto à mãe ou 
avó, mais tarde (frequentemente) na condição de empregado doméstico 
ou agrícola. No que diz respeito aos mistérios da criação dos filhos, a 
jovem mãe cumpre seu aprendizado junto às matronas da comunidade. 
O mesmo acontece com os ofícios que não têm um aprendizado formal. 
Com a transmissão dessas técnicas particulares, dá-se igualmente a 
transmissão de experiências sociais ou da sabedoria comum da 
coletividade. Embora a vida social esteja em permanente mudança e a 
mobilidade seja considerável, essas mudanças ainda não atingiram o
ponto em que se admite que cada geração sucessiva terá um horizonte 
diferente. (THOMPSON, 1998, p. 17-18) 

No decorrer da descrição do aprendizado do ofício, nosso vaqueiro aposentado, 

enumera os princípios que norteiam o aprender e o ensinar de geração a geração. Neles, 

o amor e o orgulho pela profissão aparecem como fundamentais, é uma conquista 

importante no processo de aprendizagem que se completa com a descoberta da vocação. 

Por intermédio do amor, elo fundante da aprendizagem, se descobre a “vocação”: “a 

partir daí é preciso ter a vocação para a lida de vaqueiro [...] aquele que tem a vocação é 

perigoso, já se dedica e tem a maior vontade de andar montado”. Atravessado por 

técnicas e manejos complexos, o oficio de vaqueiro é considerado como arte que para 

ser aprendida deve ser amada, desejada em plenitude pelo sujeito em formação. Dos 

seus 15 filhos (9 homens e 6 mulheres), apenas a  filha Selma desenvolveu a vocação 

para o  ofício. No excerto a seguir, o Sr. Cizinho relata o que podemos considerar como 

um paradoxo, uma ambivalência da concepção “tradicional” de “ser vaqueiro”. 

Eu tenho uma menina, ela hoje tá casada, mas ela, ela sabe tirar leite e 
ela tira com as duas mão, oia, ela é perigosa, ela senta no tamborete, 
prende o caldeirão aqui, entre uma perna e outra e a vaca mansa, tcha, 
tcha, tcha, com as duas mão. Mas ela, aquela menina já era pra ser era 
um home, por que eu nunca vi daquele jeito, já andou encourada, ela 
corria em argolinha, jogava bola era danada pra jogar bola. [...] Era 
nove home, dos nove home teve dois ou três que mesmo que você 
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quisesse, não tinha como, não era pra ser vaqueiro mesmo. Você vê 
que mulher, a Selma [...].  

No imaginário nordestino209, vaqueiro é cabra macho, valente, destemido, a 

imagem de um homem forte, bravo, de inquestionável coragem e força e capaz de 

vencer as adversidades de uma vida hostil; homem que tem por costume cavalgar 

montado em cavalos e capturar bois brabos. Ou ainda, aquele homem que aboia e 

conduz as "reses" campo a fora, montado em cavalos, trajando terno de couro, 

perneiras, peitoral, chinelos e chapéu também em couro, com chicote sempre em punho. 

O homem encantado, misterioso, dotado de força e dotes até sobrenaturais. A mulher, 

neste imaginário dentro é reservado apenas o trabalho doméstico – a casa, a labuta com 

os filhos, as tarefas cotidianas ou ainda o lugar de inspiração para  aboios em dia de 

missa: 

Alegria do vaqueiro é quando o sol lhe vê saindo 
É quando o sol lhe vê nascendo 
Ele arreia o bezerro, escuta a vaca gemendo  
Uma mocinha de lado, oi gado 
Pedindo leite e bebendo. 

Gosto do cavalo grande, 
Que guenta toda pancada 
Gosto do homem disposto,  
Que guenta toda parada 
e amo a mulher bonita, oi gado 
embora seja falada, êêeeeeeeeee”. (risos) (Sr. Cizinho, 21/09/2011)

Selma vaqueira nos faz refletir sobre “quantas faces já teve o Vaqueiro e quantas 

terá além daquela que pôde ser reconhecida” (REIS, 2012). Essas faces aparentemente 

opostas são circulares, fluidas210e permitem novas visões sobre a estrutura dos mundos 

masculino e feminino na caracterização do ofício de vaqueiro. 

                                                
209 A caracterização do oficio de vaqueiro é tema central no seu tombamento legalizado em 17 de maio, 
Dia do Patrimônio, pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Após o Decreto nº 13.150 
de 10.08.2011 constam no Livro de Registros Especiais dos Saberes e Modos de Fazer do Estado da 
Bahia as características do ofício, tais como: vestimentas, maneiras de cantar, de falar, habitar, trabalhar e 
lidar com o gado. De acordo com Reis (2012) “embora comemorado, o tombamento dos bens intangíveis 
guarda pressupostos que merecem reflexão como, por exemplo, o fato de que tais registros devam ser 
atualizados periodicamente para acompanhamento das suas transformações. Ao considerar sua dinâmica, 
prevê-se que o registro seja refeito a cada dez anos. Constatada a descaracterização, o tombamento pode 
ser anulado. É desafiador pensar nisto, afinal, quantas faces já teve o Vaqueiro? Quantas terá além 
daquela que pôde ser reconhecida?” Acrescento outro questionamento “será que “as Selmas vaqueiras” 
estariam de acordo com a caracterização do oficio? (LYSIÊ REIS, 10/07/2012, 
http://www.arqchronos.com/ acesso em 13/09/2012) 
210 Para Hobsbawn (1997), “O “costume”, nas sociedades tradicionais, tem dupla função de motor e 
volante. Não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela 
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A despeito das faces que exibe, o ofício do vaqueiro, mapeado na descrição do Sr. 

Cizinho, apresenta-se como uma arte. De acordo com a sua história, o oficio consolida-

se por meio de singularidades e manifestações racionais e “não racionais”, que se 

concretizam em cuidados técnicos veterinários, mas, sobretudo, através de sensações, 

sensibilidades corporais, religiosas e amorosas para com os animais. Ser um vaqueiro 

significa compartilhar sabenças que estão articuladas ao saber-fazer, saber-viver, saber-

senti e assim, saber ser. 

Desta forma, a aprendizagem do oficio enraíza-se em racionalidades que 

caminham lado a lado com as sensibilidades e sentimentos corporais e religiosos, ou 

seja, em uma circularidade de influências em que razão e sensibilidade se conjugam. 

Para falar, por exemplo, dos poderes do vaqueiro, o Sr. Cizinho usa a história bíblica do 

“bom pastor” como metáfora para explicar que a origem dos poderes do vaqueiro está 

na benção recebida por Deus: “O vaqueiro é abençoado por Deus porque um dos bicho 

mais abençoado chama-se de gado e o zelador... Deus ama o zelador, porque ele zela o 

gado, né...” (em 26/09/2011). 

Esta condição de abençoado lhe permite ter o poder da curar algumas 

enfermidades da criação por meio de rezas como essa: 

Com três ramos de folha verde ele faz a cura, tira cigarro do bolso, 
tudo! E cruzando, primeiro se benze com os ramos e marca o giro e 
depois reza a oração, ela é válida: Mosca ponha, vareja seque, bicho 
cai e enfermidade sara. Pelos poderes de Deus e da Virgem Maria (diz 
três vezes). Depois joga o ramo para trás e quando o ramo começa a 
secar, a enfermidade cura... tem que ter fé pra isso. (Sr. Cizinho, 
26/09/2011) 

Uma habilidade em transmitir sensações, em uma relação de fé e identificação 

entre homem e animal que, reunidos na trama da sobrevivência, encontram canais 

próprios de comunicação. A circulação das rezas, do saber técnico relativo ao cuidado 

com os animais, dos encantamentos e desencantamentos do oficio estrutura-se no 

processo de identificação multissensorial, em que o circuito dessas sabenças é 

constituído tanto por estratégias racionais como emocionais e sacrais. 

O sacral ganha espaço especial também quando da ritualização e celebração do 

aprendizado do ofício, o encouramento.  Vestir-se de couro é um dos ritos de passagem 

                                                                                                                                              
exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente [...] O “costume” não pode se dar ao 
luxo de ser invariável, porque a vida não é assim nem mesmo nas sociedades tradicionais. O direito 
comum ou consuetudinário ainda exibe esta combinação de flexibilidadeimplícita e comprometimento 
formal com o passado” (HOBSBAWN, 1997, p. 10).
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mais esperados pelo jovem vaqueiro, ele é o grande marco no processo de iniciação do 

neófito aprendiz.  Para o grande dia, o pai compra chapéu de couro, gibão, calça novos e 

autoriza o filho a vestir-se a caráter, todo encourado. A ritualização desse marco é 

realizada durante a missa dos vaqueiros que acontece geralmente uma vez por ano. No 

decorrer da celebração religiosa211, o filho é apresentado publicamente como novo 

vaqueiro ao tempo em que recebe a benção do padre em sinal de proteção divina, veja 

relato de Sr.Cizinho: 

Ele vai todo invocado porque vai encorado e ai, o pai vai, compra um 
chapéu novo e faz festa, [...] a festa é missa onde o vaqueiro é 
entregue a Deus [...] uma formaturazinha, mais ou menos né? aí se 
veste de couro, quando ele se enrola de couro, aí já saí com a 
confiança. “vá lá pegar aquela rês”. Muitas vez, ele acha, empurra, 
peleja pra pegar e não pode, vai embora. Volta sem ela. Volta sem ela. 
Aí o pai vai, vumbora, aí chega lá, acha a rês, e ameaça a rês, a rês 
corre... na rês “vai pegar menino”, aí o cara mete o cavalo na caatinga,
aí eles, mas os cara, eles se dedica, tem a vocação, o menino que tem a 
vocação, ele é perigoso, ele se dedica mesmo, tem aquela maior 
vontade de andar montado, de correr e aí, é a vocação, né? 
(26/09/2011) 

Assim, as missas dos vaqueiros, ritual de passagem que marca o momento em que 

o jovem vaqueiro pode se encorar, foram difundidas de boca em boca, no subterrâneo 

do sertão nordestino como uma mítica cultural do vaqueiro. Momento em que a tradição 

oral chega ao seu paroxismo no recital de rezas em comum, nos aboios entoados em 

público e na entrega e jura do ofício a Deus.   

O vaqueiro que cuida do gado na área de terra comum da Serra da Várzea 

Comprida, conhecida como refrigero, precisa acrescentar ao seu repertório outros 

saberes. Ainda criança, Sr.Cizinho foi com o pai para a Serra e um fato marcou  seu 

aprendizado. Ao transportar o gado para a Serra, pai e filho foram surpreendidos por 

uma chuva forte bem comum na região que encheu de repente o rio que atravessavam, a 

forte correnteza tornou a travessia de vaqueiros e animais perigosa. Admirado, o

Sr.Cizinho observou naquele momento uma vaca dentro do rio protegendo o  bezerro 

com o corpo da força da correnteza. Este dia marcou o inicio do seu aprendizado “a

conhecer a serra e aprender a lidar com o gado por lá”. Os mistérios e perigos da Serra 

                                                
211 Neste dia de festa, os aboios com versos cantados por duplas de vaqueiros é o momento do ritual mais 
esperado por todos, as melhores duplas ganham prêmios.    
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são muitos e é preciso observar bem o que o pai dizia e fazia para “aprender a se evitar, 

lá tem muita cobra, carrapato e muita erva que mata as reses”. 

Além de livrar as reses das ervas, é preciso saber curá-las caso sejam ervadas212, o 

vaqueiro, em situações como esta, conta com poucos instrumentos de trabalho como a 

corda que coloca o boi doente nas corrêa213, o alimenta e reza. 

A astúcia do processo de aprendizagem do oficio de vaqueiro, recuperado por 

uma espécie de memorial com contexto sociocultural farto em simbologias, práticas de 

sobrevivência, características ambientais singulares, relações com recursos técnicos 

veterinários e agrícolas, relações parentais e conflitos entre modos de se relacionar com 

a terra, esboça práticas de conhecimentos intergeracionais, contextuais, circulares, 

ambivalentes e multissensoriais. 

5.1 Outras circularidades, ambivalências e habilidades multissensoriais do 

ecossistema socioeducativo casa 

No entrelaçar do ecossistema socioeducativo casa, os sujeitos amparados por esse 

domicílio existencial214 tecem outras sabenças formadas por pluralidades de 

experiências socioculturais e estéticas, que aparecem em cena e mostram que a casa é 

um ecossistema socioeducativo complexo, ambivalente, multissensorial e repleto de 

circularidades.

A vida doméstica é circular e se mistura com a ambiência de outros lugares da 

comunidade. Esta afirmação encontra sentido quando da análise de falas, como a do Sr. 

Vilobaldo Farias, transcrita do DVD produzido pela Associação, em que o orador 

apresenta os projetos desenvolvidos na instituição:  

Aqui é a fábrica de farinha comunitária, então aqui é onde nós 
trabalhamos todos juntos, então você pode chegar aqui com um 
caminhão de mandioca e todo mundo um vai ajudar o outro. Então, 
por exemplo, aqui nós temos dez sócios, é cada um com dez carga, 
então enquanto não termina de raspara a última carga nós não 
deixamos o local, então aqui é um trabalho comunitário que todo 
mundo é ajudado, um vai ajudando o outro, né verdade?[...] Aqui 

                                                
212 Expressão usada por Sr.Cizinho que significa que o animal foi envenenado por ervas. 
213 Técnica em que o vaqueiro coloca de pé a vaca caída e sem forças por meio de cordas amarradas em 
seu ao corpo da vaca.  
214 Expressão de Kusch usada por Pimentel (2002) na definição e análise dos ecossistemas 
socioeducativos dos sujeitos da sua pesquisa e que se caracteriza pelo seu sentido ampliado de residência 
e do domicilio em que o sujeito da cultura indígena e da cultura popular da América Latina se sente 
amparo no mundo.  
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a nossa produção em dez meses nós conseguimos produzir aqui vinte 
e nove toneladas e oitocentos e cinquenta quilos, praticamente trinta 
toneladas, então no período de dez meses, do dia 04 de abril ao dia 04 
de julho, então agente nós conseguimos produzir quase 30 toneladas. 
(Vilobaldo Farias, DVD, 1999) 

Observei que o trabalho de cada família desenvolvido na casa de farinha 

comunitária215tece, além de expandir as fronteiras do lar, em tempos de farinhada as 

famílias praticamente se mudam com os filhos ainda pequenos para a casa de farinha, 

uma circularidade de ideias, conflitos, paixões, frustrações. Fazer a farinha envolve uma 

organização complexa entre os moradores que vai desde a decisão de quem começa o 

trabalho primeiro, até a manutenção da casa de máquinas com o gerador SNB 75 e o 

forno de torrar a farinha, cochos, triturador de mandioca. Fácil observar a circularidade, 

a ambivalência entre os espaços ocupados pelas famílias. As atividades destes espaços 

nos permite afirmar que a casa de morada não é a única referência, existem outras 

habitações, outros domicílios fundamentais para a produção social e cultural do elã 

comunitário e, consequentemente, a produção de práticas de identificações entre os 

sujeitos e lugares de morada.  

Assim, a circularidade de pessoas, afetos, alimentos, ajuda no trabalho é bem 

visível e ressalta o “costume” de dar, receber, retribuir presente nessa comunidade: “ao 

caminhar, o transeunte circula sentidos, como se o traçado dos pés seguisse o 

significante da palavra” circula informações e modos do saber-fazer tornando os lugares 

interligados uns aos outros” (ARAÚJO, 2006, p. 158)

Godoi (1999) observou que no cotidiano dos povoados de Rua Velha, Barreiro 

Grande, Barreirinho e Zabelê do sertão do Piauí existem, além da casa, outros espaços 

fundamentais para o grupo doméstico camponês desdobrado em quatro domínios 

fundamentais: a casa, a roça, o muro e o quintal (GODOI, 1999, p. 88). Diria que meu 

olhar identificou, dentro da comunidade do Mucambo, outros domínios fundamentais 

além da casa que se expandem a partir dela: o rancho na roça, a casa de farinha, quintal 

e o rio.  

                                                
215 Algumas tarefas são realizadas em conjunto por toda a família e muitas vezes por mais de uma família. 
Esse trabalho em conjunto acontece em determinados períodos do ano, quando da colheita sazonais de 
mandioca (dezembro) e do feijão (maio a setembro) e do trabalho posterior a colheita a bata, para o feijão 
e farinhada para a mandioca nos meses de geralmente de abril a julho. Situação muito próxima da 
observada por Godoi (1999, p. 90) nos povoados piauiense de Rua Velha, Barreiro, Grande, Barreirinho e 
Zabelê estudados pela antropóloga - o contato entre os sexos feminino e masculino é observado em 
determinado ciclo do desenvolvimento do grupo doméstico, inclusive entre as crianças que até 14 anos 
que realizam, nestes trabalhos em conjunto, praticamente as mesmas tarefas.  
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Os ranchos na roça, morada provisória descrita por Cândido (1997), é bem 

presente nessa cultura rural.  

[...] nas vicissitudes da sua intensa mobilidade. A combinação dos 
traços culturais indígenas e portugueses obedeceu ao ritmo nômade do 
bandeirante e do povoador, conservando características de uma 
economia largamente permeada pelas práticas de presa e coleta, cuja 
estrutura instável dependia da mobilidade dos indivíduos e dos grupos. 
Por isso, na habitação, na dieta, no caráter do caipira, gravou-se para 
sempre o provisório da aventura” (CANDIDO, 1997, p. 48).

 A função de guardar pertences mais utilizados no trabalho com a terra, como 

disse Zene (nora de D. Antônia), “a gente tem um pouquinho de tudo aqui dentro”. O 

rancho, esta “casa ligada a terra chama para o seu “seio fecundo” (ARAÚJO, 2006, p. 

98)” o amparo das necessidades físicas e existenciais dos seus habitantes. 

A sua casa (significativamente chamada rancho por ele próprio, como 
querendo exprimir o seu caráter de pouso) é abrigo de palha, sobre 
paredes de pau-a-pique ou mesmo varas não barreadas, levemente 
pousado no solo [...]. De sorte que essas habitações parecem construídas 
para pouco tempo, apenas como refúgio de viajantes. [...] árvore com 
sombra o bastante para alguém morar. (ARAÚJO, 2006, p.49) 

O quintal é um espaço contínuo entre as casas. Diferente de Godoi (1999), o 

quintal no Mucambo não tem limites rígidos. É como se todas as casas tivessem o 

mesmo quintal e depois desse grande quintal coletivo existem cercas que separam cada 

unidade familiar da serra, área comum.  Dentro dessa organização espacial existe ainda 

o local, considerado o centro da comunidade e as áreas piquetadas, ou seja, aquelas 

áreas, dentro das unidades familiares, separadas por paus e cercas, feitas para proteger 

as plantações de banana e café dos animais como galinhas e porcos criados soltos nos 

quintais e delimitar, de certa forma, os domínios individuais das plantações. (ver foto do 

mapa construído).  

Para tecer uma leitura espacial da comunidade, tentei observar, como indicou 

Araújo (2006), o eixo central e o eixo periférico. O eixo central é composto por quatro 

aglomerações de casas: na primeira, denominada de Capoeira do arroz, moram: a 

família das irmãs Danuzia e Vanuzia, membros do reisado e filhas de Dona Maria da 

Glória e Francisco E. Ferreira; a D. Cecília Maria de Jesus, rezadeira com a sua neta 

Eugênia, participante do reisado também. Cerca de 2km à frente, seguindo a direita, 

localiza-se a Grota, local onde mora a família de Seu Bernardino José dos Santos; a 

família de Sr. Renato Alves Menezes, membra da roça comunitária; a família de Júlia de 
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Menezes, a diretora da Escola Municipal Santíssimo Sacramento. A esquerda da 

Capoeira do Arroz, depois da ponte do riacho da Grota, localiza-se o eixo central, 

chamado pelos moradores de Pracinha. No meio da pracinha ficam duas mangueiras 

frondosas, palco de muitos rituais de celebração da comunidade (casamentos, missas, 

festas do padroeiro) e em volta da pracinha localiza-se: a sede da Associação; a Escola 

Municipal Santíssimo Sacramento; a Casa de Ração comunitária, um bar; algumas 

casas; a igreja católica; e a casa de farinha comunitária. Logo depois da pracinha, existe 

um corredor de bananeiras e, depois a Rua da Imburana, ou jocosamente denominada 

de, a Rua do “perigo”, composta por algumas casas muito próximas umas das outras 

formando duas fileiras de casas paralelas; na parte detrás da rua, tem um campo de 

futebol e o rio da Valeta contorna a comunidade. A quarta e última aglomeração é 

denominada de Murici, localiza-se depois dos tanques da piscicultura, como presépio, 

as casas, venda, açougue e bar enchem de cor o alto da serra.   

A comunidade é formada por 58 famílias. As casas estão espalhadas por uma área 

montanhosa e outras descem a área do vale; vistas ao longe imprimem a sensação de 

que a serra derrama pequenas casinhas de cima até a direção do rio que “serpenteia a 

comunidade”.  Elas podem ser descritas da seguinte forma: são pequenas, construídas 

com adobo216; possuem 2 a 3 quartos; uma sala (com muitos retratos da família e 

calendário – folhinhas – com imagens de santos católicos, TV, som ou rádio e DVD), 

uma cozinha com filtro para água, mesa, cadeiras e fogão a lenha ( usado diariamente 

porque o gás de cozinha em botijões é muito caro e difícil de ser transportado até a 

comunidade, além disso “a comida feita no fogão a gás não tem o mesmo sabor da do 

fogão a lenha”);  um banheiro, geralmente localizado do lado de fora da casa e, na sua 

maioria, sem fossa séptica, é comum o uso de um único banheiro por pessoas de casas 

diferentes, geralmente o banheiro socializado possui melhor estrutura (chuveiro, 

descarga no vaso sanitário e fossa coberta).  

Desde 2004, há água encanada, quando a Fundação Italiana Marcelo Candido, 

através da paróquia de Antônio Gonçalves, financiou o projeto de encanação da água a 

partir de uma nascente. No entanto, a água não é tratada, mas todos confiam na 

qualidade da água uma vez que se origina de nascente localizada na serra. No fundo das 

casas existem os quintais. Nestes quintais é comum encontrarmos uma espécie de 

                                                
216 Até bem pouco tempo eram todas de taipa o que favorecia a proliferação da doença de chagas. 



 188 

galinheiro feito com paus e folhas secas de bananeiras, varais para estender a roupa, 

fruteiras e um buraco que serve para colocar o lixo doméstico.

No eixo periférico localiza-se, do lado direito, a serra, antes a nascente de água e do 

outro lado oposto, antes da Serra do João Cândido e da Besta Velha, a Mangabeira roça 

do Vilobaldo Farias.  

Figura 5- Desenho do Mucambo elaborado por seus moradores 

Fonte: EBDA, 2010. 

A partir dessa organização espacial, é possível verificar a presença de riachos e 

nascentes cortando os eixos, central e periférico, da comunidade. Existem dois rios – o

Rio Mucambo e o Rio Itapicuru – e doze Riachos. Em volta dos riachos e rios, os 

moradores foram organizando as moradias. Dessa forma, como nos indicou Oliveira 

(2006), os riachos que cortam a comunidade são elementos importantes para se 

compreender não apenas a forma de organização das moradias, mas, sobretudo a 

identidade do grupo. Estes eixos, central e periférico, estão localizados entre as margens 

destes riachos não apenas como um “mero efeito de um fazer comunitário” (SODRÉ, 

2000, p.22), mas como escolha racional e simbólica que deixa visível as marcas e 

características específicas no jeito de viver da comunidade em que considera o rio 

elemento forte para a reprodução da vida material e imaterial. 

 No vai e vem cotidiano, é possível perceber a coexistência, a circularidade 

existente entre os espaços privados das casas e os espaços coletivos como da Igreja, 
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Casa de Farinha, da Associação e do rio. Este princípio da coexistência entre os espaços 

da vida em comunidade juntamente com os laços de solidariedade, de reciprocidade, 

com os laços de parentesco e vizinhança, é que são os responsáveis pela base das 

múltiplas possibilidades de identificações dos sujeitos que, no encontro e na troca, 

alimentam suas sabenças de estar com.  

A coexistência destes espaços privados e coletivos, ecossistemas socioeducativos de 

infindas trocas comunitárias, de acolhimentos e de sociabilidade, é capaz de tecer o 

“estar-junto” da relação vicinal da comunidade. Topos onde as pessoas constroem 

saberes, debatem o cotidiano, falam das memórias dos seus antepassados, expõem  

diferenças e conflitos. Sustentados pelas trocas também de rezas, prosas e festas, os 

refúgios educativos destes sujeitos – rancho, Serra, casa de farinha, terreiros e rio – se 

entrecruzam e coexistem para assim oferecer aos habitantes o amparo necessário e as 

referências que consolidam o modo de viver local. A casa e seus desdobramentos 

educam, criam e recriam, moldam em e com uma determinada cultura. 

Assim, esses espaços são dimensões parcelares de alguns sistemas de símbolos e 

significados de uma dada cultura e seus entrecruzamentos, são construídos saberes, 

valores, códigos e gramáticas de relacionamentos entre diferentes categorias de atores 

culturais: “algo que cerca, enreda e vai da língua que falamos ao amor que praticamos e 

da comida que comemos, à filosofia de vida com que atribuímos sentidos ao mundo, à 

fala, ao amor, à comida, ao saber, à educação e a nós mesmos” (BRANDÃO, 2002, p. 

141).

O cheiro, o sabores, os sons, as texturas do chão avermelhado das casas nos revela 

outra face desse ambiente sabedor, a dimensão multissensorial. As sensações do nosso 

corpo foram acionadas constantemente quando do contato do trabalho de campo. Os 

cantos das novenas celebradas nas casas na véspera do natal, o som do motor da casa de 

farinha, as conversas das crianças na escola, o tic tac das galinhas no terreiro, as prosas, 

o “dégradé de verde” visto da janela das casas, são estímulos para os sentidos na relação 

estética com esse mundo-escola. No entanto, destaco como prática emblemática da 

dimensão multissensorial das sabenças mucambeiras, o cheiro e o sabor do bolo de puba 

assada na palha da bananeira dentro do forno a lenha de D. Antônia Farias. 

O bolo de puba de Dona Antônia é um alimento rico de sustança e de sabenças. 

Diante da diversidade de pratos e receitas preparadas nas casas da comunidade, o bolo 

de puba de Dona Antônia se constituiu como foco pelo grau elevado de habilidades 

acionadas, pela diversidade de espaços e tempos utilizados na organização, pelo 
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envolvimento no preparo de várias pessoas da família de gerações diferentes, enfim pelo 

alto nível de dificuldade do saber-fazer desta iguaria.  

Raspa a mandioca, corta em pedaços, lava bem lavadinha e depois coloca para 

pubar numa vasilha grande cheia de água. Pubar do tupi significa ‘fermentar’, ‘deixar 

mole, podre’. Isso mesmo, deixar a mandioca apodrecer, fermentar por cinco dias para 

que ela se torne uma massa homogênea capaz de assar depois de acrescido os seguintes 

ingredientes: açúcar caramelizado, canela em pó pisada no pilão e leite. Mas, a inclusão 

desses ingredientes é o último passo de um processo que leva cinco dias para ser 

concluído. Depois que a mandioca vira massa puba, deve ser lavada em água corrente 

de preferência no rio da Valeta em cima de uma peneira grande; a massa lavada é 

colocada em um saco de pano e, em seguida, espremida para retirar a tapioca, espécie de 

goma própria da mandioca desnecessária ao preparo do bolo. Com a massa pronta, 

acrescenta-se o açúcar caramelizado, a canela em pó e o leite e mexe bastante até 

adquirir uma consistência. Nas chamas do fogão à lenha sapeca-se a palha da bananeira, 

este procedimento de desidratar a folha mata possíveis bactérias e torna a folha 

maleável para a formatação da massa. Depois de forrar com a folha da bananeira a 

assadeira, coloca-se a massa do bolo e assa em forno bem quente. Está pronto o bolo de 

puba de Dona Antônia.  

Em geral, o título das receitas tem o caráter descritivo – bolo de puba – uma 

forma de nomear que indica o produto basilar do preparo do alimento, e geralmente 

oculta o nome de quem prepara a receita, ao contrário dos restaurantes “refinados” que 

além de apresentar um cardápio com nomes de pratos difíceis, alguns ainda mantém a 

herança burguesa em que os cozinheiros, para agradar o paladar da clientela, colocava 

nomes de pessoas nobres nos pratos (GIARD, 2008). A iguaria em foco recebe o nome 

da autora, Dona Antônia, prova de que a comunidade rompe com o ocultamento daquela 

que é responsável pelo sabor inconfundível do bolo, daí o nome descritivo e 

personalizado – bolo de puba de Dona Antônia. 

Ao olhar o processo de preparo do bolo de puba, considerado como processo 

simples assim como as demais receitas comuns repetidas diariamente pelas pessoas 

comuns, me causou espanto e estranhamento, o quanto o  processo é complexo. A 

prática de produzir esse alimento foge completamente a ideia reducionista que concebe 

o preparo de comidas comuns como prática ordinária, monótona, desprovida de 

inteligência, um não-saber residual e insignificante. Ao olhar, participar desse sabor-

saber constatei que se tratava de um processo sofisticado de aprendizagem.  
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Processo sofisticado de aprendizagem aciona concomitantemente habilidades 

como: a observação, o passo a passo da transmissão de saber, a sequência cronológica 

predeterminada dos atos de conservar o alimento na medida em que o coloca para 

fermentar/apodrecer, prepara ingredientes, limpa e serve. Um processo que exige 

movimentos ágeis e habilidosos na lavagem da massa puba e na retirada da tapioca, 

atividade multiforme de memória múltipla em que recorda a consistência adequada da 

massa e atividade multissensorial tenaz que consegue sentir o cheiro ideal da massa 

puba para o preparo do bolo (GIARD, 2008).  

São atos de um saber-fazer que foge a aprendizagem pragmática e rápida do 

preparo da comida sugerida pelos livros de receitas ou programas de TV quando são 

usados cinco dias para concluir o bolo. Rompe também no sentido espacial quando usa 

para o preparo do alimento vários lugares do domínio doméstico, ou seja, o preparo se 

estende pelo terreiro da casa, vai ao rio até terminar na própria cozinha e depois de 

pronta, os vizinhos, a família e as visitas se fartam com a iguaria.  

Aprende pela observação, pelo olhar da criança que participa por brincadeira do 

processo multissensorial do preparo em que os odores, a aparência visível da massa, a 

memória da consistência do degrade de cores da massa que aparece conforme o 

andamento dos dias é aprendido espontaneamente. É um saber que passa pelo corpo, 

pelos sentidos. Processo de aprendizagem sofisticado que exige a incorporação – trazer 

ao corpo a organização, a combinação, a invenção dos ingredientes no preparo do 

alimento. 

A complexidade do alimento também aparece no envolvimento geracional de 

mulheres da família – a avó, a filha e a neta – várias gerações se misturam na produção 

do doce. No processo lições de condutas, valores nutricionais são ensinados e 

aprendidos, há uma pedagogização do feminino, dos gestos e maneiras de ser mulher, 

moça e menina aceitáveis para aquela cultura, assim o alimento não apenas alimenta o 

corpo, mas também a convivência, o modo de ser das mulheres da família e, 

consequentemente, da comunidade. 

Uma questão deve ser registrada devido à sua singularidade, o bolo por conta da 

qualidade nutricional e, especialmente do sabor, rompeu o anonimato das casas da 

comunidade e ganhou novos adeptos, seguidores do seu sabor inconfundível em outros 

lugares distantes: Dona Nalon da Itinga adora o meu bolo, tem gente em Salvador e São 

Paulo que manda pedir... Este reconhecimento deve-se às feiras livres, espaço 

privilegiados de transmissão das sabenças do homem da roça, ou seja, a Dona Antônia, 
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por muito tempo, trabalhou vendendo bolos e café nas feiras livres do Brejão da Grota e 

da Carnaíba, nesse vai e vem das feiras, o bolo ganhou fama. 

A arte desse saber-fazer comidas comuns é preparada por mulheres que 

historicamente são “subtraídas da vida pública”, “mulheres sem escrita”, como observa 

Giard (2008), responsáveis por conservar os saberes nutricionais de receitas comuns 

passadas de mão em mão ao longo do tempo repetindo gestos, astucias e inventando 

truques que burlam, por ventura, a falta de ingredientes e/ou as possíveis condições 

adversas de escassez.  

No caso em tela, a autora do oficio é uma mulher de grande presença nos 

espaços públicos da comunidade, especialmente na igreja e na associação. E no caso da 

receita, é autora de um modo singular de preparo de um doce comum na região, no 

entanto, Dona Antônia acrescentou à receita truques e segredos tornando-o um bolo 

diferente, autoral.  LuceGiard (2008, p. 218) já disse que na arte culinária, cada mulher: 

[...] cria o seu estilo próprio, imprime um toque especial, acentuando 
um determinado elemento de uma prática, aplicando-se outro, 
inventando uma maneira pessoal de caminhar através do recebido [...] 
desse modo apropria-se do “saber-fazer” comum um modo próprio de 
fazer ne varietur, uma música de variações jamais fixas numa forma 
estável. (LUCE GIARD, 2008, p. 218)

A Dona Antônia criou o seu próprio fazer nevarietur. “Todo mundo aqui sabe 

fazer bolo de puba, mas o meu ninguém consegue imitar e eu não tenho esse negócio de 

guardar segredo não, ensino a quem quiser [...] não sei o que é não...” (Dona Antônia). 

Um saber-fazer modesto, muitas “vezes lugar de inventividade possível do sujeito; 

inovações precárias sem nada capaz de consolidá-las, sem língua que possa articulá-las, 

sem reconhecimento para enaltecê-las” (idem. p. 217).  

Enaltecê-la pelo cabedal de sabenças transmitidas, pela combinação astuciosa de 

matéria e memória, de presente e passado, invenção e imaginação, gestos, sabores, 

cores, pessoas, tempos e espaços, modos de vida e de sabores. Posso afirmar que comi 

sabor, memória, identidade e sabenças, comi o bolo de puba da Dona Antônia. 

Ao examinar os processos complexos, ambivalentes e circulares, multissensoriais 

de ensino e aprendizagem, fica claro a importância das relações domésticas para a

textura social da comunidade, no dizer de Thompson (2001, p. 235), “a vida “pública” 

emerge de dentro das densas determinações da vida “doméstica”. Objetivo é apresentar 

os dados para compreensão dos ecossistemas socioeducativos dessa comunidade, na 



 193 

tentativa de demonstrar como várias práticas em torno da ambiência doméstica estão 

sustentadas por unidades ecológicas, por ecologias das identificações.

Para aproximar o leitor do universo dessas ecologias, segue como continuação 

deste capítulo, uma sequência de fotografias contendo o passo a passo do preparo do 

bolo de D. Antônia retiradas quando do trabalho de campo217.

                                                
217 Fotos, Gal Meireles. 
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CAPÍTULO 6 

6 A ROÇA É DA SERRA E A SERRA É DE TODO MUNDO,                             

APRENDI ISSO DESDE MENINO: SABENÇAS SOBRE O VIVER EM COMUM

O autor da frase, A roça é da Serra e a Serra é de todo o mundo, aprendi isso 

desde menino, é Rubens de Farias Cruz de 47 anos, morador da comunidade de Borda 

da Mata desde 1979. É filho de Sr. Manoel Souza Cruz (Sr.Cizinho) e D. Eurides 

Ambelina de Farias (tia de Vilobaldo e Antônia Farias), é casado com Joeci de Jesus 

dos Santos, filha de Sr. Bernardino José dos Santos, morador da comunidade do 

Mucambo, tem três filhos e estudou até o Ensino Fundamental I. Rubinho, como é 

apelidado, abandonou os estudos para se dedicar muito cedo ao movimento de luta pela 

terra, quando estava mais ou menos com dezesseis anos, aí a gente começou a perceber 

que existiam aqueles que queriam tomar as terras daqueles menos favorecidos, e ai tive 

que entrar na luta [...]. Integrou o grupo dos fiscais da serra na década de 1980 e, desde 

muito jovem. assumiu a liderança do movimento a ponto de ser escolhido para 

participar do Ciclo de Estudos de Juristas Leigos da AATR218. A condição de fiscal da 

serra lhe proporcionou também vasto conhecimento da área de Fecho, Rubinho conhece 

todas as nascentes e “Segredos” da Serra. É poeta cordelista, socorrista e rezador na 

comunidade. Em 2011 assumiu a coordenação da Escola Família Agrícola de Antônio 

Gonçalves, BA.219

A história de vida de um dos “guardiões da serra”220, daquele que costumava dizer 

a Várzea Comprida era para ele “como se fosse um corpo humano”, nos revela uma 

intimidade com a geografia, os segredos e os mistérios de um lugar cujas condições 

climáticas e geográficas são particulares. Também é particular a forma comunal de 

utilização das terras, característica que demandou secularmente aprendizagens de 

regras, códigos e saberes específicos todos, bom repetir, guiados pela aprendizagem 

mestra- “[...] a serra é de todo o mundo”.

                                                
218 Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais. 
219 No anexo um cordel sobre a história de vida de Rubinho, uma homenagem de Ailton Ribeiro, 
assistente de pesquisa e cordelista também. 
220 Conforme descrito anteriormente o movimento das comunidades elegeram doze pessoas para fiscalizar 
o uso da serra, entre elas estava Rubens de Farias. 
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A serra da Várzea Comprida é um Fecho de Pasto de 3.366 hectares (EHLE, 

1997, p. 42) reconhecido oficialmente como tal, ainda que o título da terra coletiva não 

tenha sido entregue para as cinco Associações requerentes, a partir do 

georeferenciamento, em 2001, da área pelo governo Federal. Esse reconhecimento 

vincula as comunidades envolvidas no rol daquelas que são áreas de Reforma Agrária e, 

por esta razão, devem ser assistidas pelo INCRA. O reconhecimento político e social se 

constituiu por meio da vinculação das Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto 

(Mucambo, Brejão da Grota, Lutanda, Borda da Mata, Lagoa Grande) ao coletivo 

regional de CFFP, a Central de Associações Agropastoris de Fundo e Fecho de Pasto 

em Sr. do Bonfim e no rol das CTFFP mediadas pela CPT e por outras entidades 

parceiras.  

Como foi possível descrever anteriormente, os moradores da comunidade do 

Mucambo utilizam o trabalho familiar para produção de alimentos tanto para o consumo 

quanto para a venda nas feiras livres da região por meio dos próprios instrumentos de 

trabalho e, especialmente, da posse do principal meio de produção, a terra (as áreas 

individuais foram devidamente tituladas em 2001). No entanto, a peculiaridade atribuída 

à comunidade, e que a difere de outras comunidades camponesas do Estado da Bahia, 

reside na forma comum de se relacionar com a área de Fecho de Pasto da Serra da 

Várzea Comprida. Essa peculiaridade é atualmente rara no cenário da estrutura fundiária 

brasileira, no entanto, comunidades como a do Mucambo continuam utilizando a terra 

dessa forma apoiadas no sentido, como já vimos, do direito de uso vinculado ao 

trabalho realizado na área ocupada. Para as famílias das comunidades na encosta da 

serra, é o trabalho que valoriza a terra. 

A questão agrária no Estado da Bahia é analisada por muitos pesquisadores221

como fundante para a compreensão dos recorrentes conflitos territoriais no campo 

baiano. A análise dos interesses antagônicos expressos pelos diferentes agentes 

hegemônicos do capital e pelo Estado ao longo da história demonstrou que a crescente 

investida do capital no campo ocorreu por meio da histórica concentração de terras, pelo 

encolhimento de áreas comuns e o alargamento das propriedades privadas, deste modo, 

muitos povos e comunidades tradicionais foram paulatinamente sendo expulsos e/ou 

tiveram que se organizar e resistir.  

                                                
221 Aqui faço referência especial ao GeografAR – Grupo de pesquisa constituído desde 1996, vinculado 
ao Instituto de Geociência/Mestrado em Geografia da UFBA (www.geografar.ufba.br). 
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É visível a diminuição da relação dos moradores do Mucambo com a área de 

Fecho de Pasto. A imposição de formas privadas de uso da Serra, as emigrações, o 

surgimento de novas formas de trabalho desvinculadas da agricultura familiar como é o 

caso das mineradoras e do garimpo na região, o avanço da mineração na área são alguns 

dos motivos mapeados que indicam a alteração da relação do homem e da mulher 

mucambeira com a terra comum. O apartamento é o fenômeno mais profundo dessa 

alteração: alguns jovens e algumas mulheres mucambeiras, por exemplo, nunca 

estiveram na área, o que para os mais velhos era algo corriqueiro e necessário, 

entretanto, em tempos recentes, é uma raridade ou nunca aconteceu. 

Todavia, esse apartamento não impediu a visualização de práticas ainda existentes 

por parte de alguns moradores de uso dos recursos naturais da Serra e, sobretudo, 

identificar o sentimento de identificação e pertencimento com relação ao Fecho de 

Pasto, ou no dizer local, a Serra, o refrigero. De modo geral, esta importância provém 

nomeadamente do fato desta área ser o espaço onde se situam as principais nascentes 

dos rios (Itapecuru, Aipim, Capivara, Fumaça e Lage) que abastecem de água a 

comunidade e toda a região222, uma vez que a Serra garante: “o equilíbrio da economia 

familiar [...] chuvas e trovoadas de inverno permite o plantio de mandioca, café [...] é 

lugar de pasto de cavalo, burro, jumento e algum gado. A rica vegetação fornece 

madeira, plantas medicinais e palha”. (EHLE,1997, p. 42). 

Tem também uma flora diversificada: babaçu, jequitibá, oití, amargoso, taquara, 

taboca, taquari, sucupira, murici, maruais, tamanqueiro, imbaúba, macaqueira, 

maçaranduba, cupiuba, candeia de Grota, candeião, iternidade, pau de Serra (só no 

Tabuleiro), azeitero, jaqueira, mangueira, ingazeira, jambo, ingazeiro, injambre, caju, 

cambuí, cajuí, mangaba, bruteiro, guabiraba, mutamba, seriguela, licuri, araçá, 

guabiraba, puçá, bruto, fruta pão. 

Na Serra ainda, a comunidade catalogou mais de 50 (cinquenta) nascentes, dois 

rios223 – Itapicuru e Rio Mucambo – e vários riachos: Riacho do Curisco, Riacho Grota, 

Riacho Cristovão, Riacho Cacimba, Riacho Muçambi, Riacho de Água Fria, Riacho do 

Bucuiba, Riacho Gonçalo, Riacho da Grotinha Fraco, Riacho Grota João, Riacho Grota 

Larga, Riacho Água Clara, Riacho Zé do Loló, Grotão, Riacho dos Cari, Riacho da 
                                                
222 Inclusive, o prefeito de Antônio Gonçalves elegeu como slogan da cidade a definição, Antônio 
Gonçalves: oásis do sertão, por ser um espaço também de fonte de subsistência para a criação de animais 
em tempos de seca, o refrigero de toda a região. 
223 Numa avaliação feita para a Missão Ecológica – atividade organizada pela CPT que tem como objetivo 
fazer o diagnóstico da situação ambiental das comunidades rurais – verificou-se que os riachos Curisco, 
Estiva, Cabeça de nego estão secos. 
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Mangabeira, Riacho do Garimpo de Esmeralda, Riacho da Várzea da Cruz da 

Queimada, Riacho da Estiva, Riacho da Cabeça de Nego, Riacho do Oiêro.  Estes rios e 

riachos recebem outros nomes em trechos menores (valeta, Sanu, Quintal, Poção, 

Munda, tio Dimundo, rio da Glória, da Laura). Ainda existem duas cachoeiras: do 

finado Antônio e Cachoeirinha.

Antigamente havia grande reserva nativa na região da serra e pasto nativo nos 

tabuleiros e uma fauna rica: Onça, macaco (3 tipos), veado, paca, cutia, caititu, tatu,

jacu, gato do mato, raposa, caititu, tamanduá merim, gambá, perdiz, zabelê, codorna, 

sariema, aracuã, luiz caxeiro, tucano, tacu, gavião, carcará, cancão, araponga, picapau, 

mico, Casaca de couro, jararaca, cascavel, coral, coral verdadeira, abelha mandassaia, 

uruçu, Jataí224.

A vitalidade objetiva da fauna e flora e dos recursos hídricos e minerais ainda 

existentes na Serra e, ainda responsável pela reprodução material da vida da 

comunidade, aliada aos sentimentos guardados no subterrâneo da memória mucambeira 

da sinergia entre homem, natureza e cultura, corpo e espírito formam a composição 

simbólica e material do sentido de importância do sistema de terra de uso comum,

Serra, para os moradores da comunidade. Este sentido, simbólico e material, é 

percebível nos deixes de falas, exibidos logo abaixo: 

Pra nós ali, a terra é vida [...] é como o corpo humano. [...] se nós não 
defendesse ela, nós tinha perdido tudo, e a maior perda, era perder a 
identidade. A perda da identidade pro trabalhador rural é a pior coisa 
que pode acontecer com ele. Perder a sua terra é perder a sua 
identidade. [...] na serra tem um lugar [...] quando a gente entra chega 
sente um frio como se vindo de lá debaixo da terra, a coisa mais linda. 
Rubens de Farias (24/04/2011e 21/09/2011) 

[...] é daqui da nossa serra que o povo todo da região bebe água. 
Danilo de Farias 20/12/2010) 

[...] tenho maior amizade pela roça na serra. Ali é onde eu trabalho 
tiro o sustento da minha família [...] vou pra lá todo dia [...] Por que é 
uma luta da gente, a gente lutou tanto pra mode depois sair e deixar lá, 
eu falei pros meus menino: só saiu no cisco [...]eu digo: eu num saio, 
daqui eu só vou sair quando me carregarem nas costa 225 (Bernardino 
dos Santos, 24/09/2011) 

                                                
224 Hoje muitos animais não são mais vistos e outros diminuíram as suas populações: macaco (apenas 2 
tipos), Veado, Cutia, Caititu, tatu, veado, jacu, paca, gato do mato, raposa, caititu, tamanduá, merim, 
gambá, perdiz, zabelê, codorna, sariema, aracuã, luiz caxeiro, Tucano, Jacu, Gavião, Carcará, Cancão, 
Araponga, Picapau,mico, Casaca de couro, Jararaca, Cascavel, Coral, Coral Verdadeira, Abelha 
Mandassaia, Uruçu, Jata 
225 Nesse momento o Sr. Bernardino fica muito emocionado e chora. 
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[...] a madeira da igreja que a gente ta construindo é retirada na serra, 
é a serra que dar pra gente muitas coisas importantes. (Joelson de 
Farias 17/12/2010) 

Ave Maria, é um lugar lindo demais a gente tem orgulho de ter a 
serra... (D. Antônia 24/09/2011) 

Defender a serra é defender a própria vida (Ata 12/03/95). 

minha mãe quase me teve lá [...] queria ter nascido lá... lá é lindo 
demais (Doralice Miranda, 03/01/2011) 

Testemunhos de uma apropriação simbólica e material da serra carregados de 

sentimentos de identificação e pertença se sustentam pelo cultivo da terra, pela criação 

de animais, pelas relações de trabalho e por sensações corporais e sensibilidades 

estéticas. É um lugar de memória, “nos três sentidos da palavra material, simbólico e 

funcional [...]”, como definiu Nora (1993, p. 21). Assim, a serra é um lugar se sabenças 

porque a imaginação dos seus usuários o impregna de força racional e sensível, uma 

relação aprendida de geração a geração permeada por conflitos, cumplicidade, 

afetividade e apartamento.  

6.1 A serra e a roça: ecossistemas socioeducativos de natureza religiosa e prática 

Como vimos, o território da Serra da Várzea Comprida está inserido num contexto 

geográfico bem singular em relação às demais áreas da região semiárida do Nordeste da 

Bahia, inseridas no assim denominado, Polígono das secas. As características 

climáticas, bem como a dificuldade de acesso as comunidades que se localizam na 

encosta da serra, influenciaram o modo de viver e a construção de práticas culturais 

costumeiras responsáveis pela existência dos sujeitos na região, constituindo, no dizer 

de Pimentel (2002), “pedagogias de convivência”. 

Em meio ao contexto sociocultural que reveste o território, pude mapear a 

natureza dos saberes que emergem de práticas culturais resistentes (dos “costumes”), 

mesmo e apesar de todas as relações (tensas e/ou colaborativas) econômicas, 

educacionais e tecnológicas gradativamente estabelecidas entre os moradores das 

comunidades e as chamadas “pessoas de fora” (garimpeiros, técnicos do estado e de 

entidades religiosas, fazendeiros e mineradores).  

Todo o mapeamento foi realizado a partir da fala dos sujeitos da pesquisa durante 

longas caminhadas realizadas até a serra. Um exercício teórico-metodológico que exigiu 
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muito esforço físico e, especialmente intelectual, uma vez que, a aproximação de uma 

racionalidade especifica como a do Mucambo, foi para mim, hoje perpassada pela 

cultura urbana da capital, uma tarefa difícil e ao mesmo tempo instigante, porque 

subterrânea na minha memória e evocada quando do trabalho de campo os laços 

culturais que me atam ao modo de vida da roça na medida em que antigas lembranças se 

renovam nos momentos de encontro com “nós-outros” 226 da pesquisa.  

A memória desses aprendizados está sedimentada nos ecossistemas 

socioeducativos serra e roça (roça localizada na serra e/ou roça na unidade familiar). As 

histórias contadas durante as caminhadas por esses ecossistemas me aproximaram das 

explicações sobre o uso do solo, os tipos de plantas, as regras de uso, os valores e 

sentidos da terra, bem como de objetos, instrumentos de trabalho criados para resolver 

os desafios da lida na roça, tais como: potes, bimbarra227, cerca de paus, piquetes, 

cavaletes, cuias, enxadas, fornos, moinhos de mandioca, vassouras, ranchos, dentre 

outros. Como diz Nora (1993, p. 9), “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no 

gesto, na imagem, no objeto”. 

Com efeito, a produção de técnicas e instrumentos para a obtenção dos produtos 

necessários à sobrevivência do grupo tem, como já analisou Cândido (1997, p. 23-25) 

no estudo sobre os parceiros do Rio Bonito, duplo caráter: natural e social. Para o autor, 

há uma relação de solidariedade profunda entre o mundo físico e da cultura humana, 

assim o equilíbrio entre as necessidades e as soluções dos desafios da produção dos 

“meios vitais” dependem de dois ajustamentos necessários – o primeiro diz respeito ao 

encontro de soluções que permitam explorar o meio físico para obter recursos de 

subsistência e o segundo do estabelecimento de uma organização social compatível com 

as soluções encontradas.  

De maneira análoga, percebo que a natureza de saberes forjados por homens e 

mulheres, ocupantes e usuários da serra e das roças, possuem esse duplo caráter –

natural e social. Todavia, identifiquei nesse universo uma relação oscilante entre os 

elementos de cunho social e natural e as estruturas de natureza sensível ou mesmo 

religiosa. Nestes termos, os sentidos dos saberes observados são de natureza 

empírica/prática, ou seja, partidos da experiência e de natureza religiosa/mística, 

retirados da relação simbólica com a natureza.  
                                                
226 Araújo (2006, p. 14) refere-se aos sujeitos da pesquisa como primitivos-próximos, termo que expressar 
o sentido de sertanejo que ela não é mais e a faz relembra, nesses sujeitos, o que ela é. 
227 Um instrumento feito de uma forquilha de madeira que serve para ajudar na travessia dos rios e riachos 
muito cheio e com corredeiras fortes. 
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Os saberes organizados e desenvolvidos nos termos das práticas socioculturais da 

lida na roça foram construídos ao longo do tempo para atender a determinadas 

necessidades e demandas e responder aos desafios postos pela realidade do homem e da 

mulher da roça para a obtenção dos meios de subsistência do grupo.  Assim, posso 

afirmar que esses saberes possui um ritmo de construção e realização ditado pela 

natureza, pelas características singulares de um ecossistema específico, da organização 

adequada construída para tanto, bem como dos sentimentos e sensibilidades que 

circulam na esfera cotidiana da lida na roça, lado a lado, da técnica e do instrumental.  

São saberes objetivos retirados da experiência e que não podem ser considerados 

irrefletidos assim como, os concebem o principio de “vitória” apontado anteriormente. 

A desqualificação e destituição da legitimidade desses saberes evidencia uma limitação 

epistemológica. Defendo que esses saberes devem ser analisados, estudados e 

compreendidos. Todos enraizados, sobretudo, no seio da vida das pessoas e juntos 

compõem o cabedal de saberes transmitidos socialmente ao longo do tempo construídos 

a partir da observação, da repetição e do compasso dos fenômenos naturais e 

socioculturais servindo de sustentáculo para a existência/sobrevivência das pessoas no 

local. 

6.1.1 Natureza prática das sabenças na Serra  

O estabelecimento de uma hierarquia quanto à organização e operacionalidade 

dos saberes está fortemente influenciado pela prevalência de determinada perspectiva 

epistemológica caracterizada pela “vitória” da ciência/razão iluminista por sobre o 

costume “obscurantista” herdeiro direto da escolástica medieval. Como vimos na parte 

introdutória desta tese, os saberes de povos colonizados ficaram, segundo essa 

hierarquia, em posição secundária.  

Para Boaventura de Souza Santos (2005), o paradigma dominante da ciência 

moderna produziu ausências na medida em que secundarizou outras racionalidades 

baseadas em diferentes formas de validação e aplicação. No decorrer da sua obra, a

critica da razão indolente: contra o desperdício da experiência (2005), o autor elenca 

os tipos de racionalidades existentes: a cognitivo-instrumental; a estético-expressiva e a 

moral-prática. A racionalidade cognitivo-instrumental é tributária da ciência, a 

estético-expressiva está presente no universo das artes e estudos humanísticos e por 

último e a moral-prática, aquela frequentemente relacionada ao universo dos iliteratos 
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de saberes, considerados pela ciência douta, vulgar, ordinários, resquícios do passado, 

irracionais, porque práticos e, por esta razão, um “não-saber”. 

A racionalidade moral-prática se constitui da experiência como fundamento dos 

seus sentidos. A experiência que fundamenta esta racionalidade tem por origem o 

imperativo de atender às necessidades básicas dos seres humanos no contexto em que se 

encontram, nas relações destes seres humanos com o contexto natural e cultural que os 

constitui e com a reflexão. Um conhecimento prático vai além de o simples fazer 

mecânico, ele é sempre uma práxis.

Nestes termos, a experiência se torna uma prática orientativa da ação humana 

muitas das vezes repetida e partilhada pelo grupo social que, por meio dela, institui 

sentido à vida em comum. É certo, diz Santos (2004, p. 89), que o conhecimento nestes 

termos tende a ser mistificado e mistificador. A experiência é conhecimento, mas é 

também, sentimento, identificações, ideologias ou preconceitos.  

O universo das técnicas e manejos da fauna e flora que revestem os saberes 

produzidos “na roça” constitui o que Rios (2011, p. 173) denomina de “patrimônio 

cultural e simbólico” dos moradores da roça que, mediados pelos desafios do contexto 

em que estão inseridos e das relações e experiências que estabelecem com seus vizinhos 

e familiares, praticam, segundo a autora, a “ciência da roça”. Assim, fazem parte do 

universo racional dessa ciência os seguintes saberes práticos: previsões climáticas; 

localização espacial e temporal; práticas de cura e simbologias religiosas; conhecimento 

sobre o ciclo de vida de plantas e animais; rigor e método nas aprendizagens individuais 

e coletivas; diversidade linguística: práticas de oralidade (Idem, p. 170-187) 

De forma análoga as reflexões de Rios (2011), percebo que os sentidos dos 

saberes locais mapeados durante a pesquisa de campo possuem uma obediência às pistas 

deixadas nas entrelinhas da natureza; práticas de localização espacial baseadas nas 

relações de parentesco e vizinhança, bem como, baseadas em nome e característica de 

bichos e plantas locais228; noção temporal baseada na posição da lua e do sol; relação 

com a religiosidade no preparo do trabalho na roça, nas festas populares locais e na cura 

das pessoas e animais; obediência a códigos de uso da fauna e da flora, atento aos 

benefícios e riscos a saúde dos homens e dos animais229; rigor e método baseado na 

                                                
228 Cito como exemplo, os nomes dos rios que nascem na serra Gonçalu, os cari, mangabeira, mucambo 
garimpo de esmeralda, várzea da cruz da queimada, grotão, etc. 
229 exemplo disso é a fala de Seu Cizinho, a rês que tá intoxicada da erva da serra, você vai mexer com 
ela, vai viajando, ela começa a ficar em pé, começa a urinar aos pouquinhos, vai como daqui ali, vai 
urinar novamente, né. Aquela ali tá intoxicada, pode parar com ela.
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repetição, memorização e obediência das práticas cotidianas230; por último, possuem 

cultura oral marcante e gramática peculiar231.

Dentro da diversidade de saberes práticos construídos e praticados nesses 

ecossistemas sócioeducativos serra e roça, destaquei duas práticas de saberes para 

melhor reflexão: a primeira refere-se ao saber circunscrito no universo das normas e 

códigos relacionados ao uso do espaço comum da serra de sentido moral; a segunda, diz 

respeito à prática das queimadas como forma de preparar a terra para o plantio. Ambas 

relacionadas às necessidades de obtenção dos meios de subsistência do grupo para 

satisfazer necessidades básicas de sobrevivência, assim como nos inspirou Cândido 

(1997).  

O equilíbrio da relação entre meio físico – área comum – e realização das 

necessidades de sobrevivência do grupo está baseada em uma espécie de organização 

costumeira  elaborada pelo grupo ao longo do tempo com o fim de atender as exigências 

do uso comum de recursos naturais relativas, especialmente, as atividades da pecuária e 

da agricultura (roça de café, mandioca, feijão, abacaxi). São atividades distintas que 

dependem do aprendizado de normas e regras para conviverem nos mesmos espaços 

sem cercas. Tanto a pecuária como a agricultura demandam manejos da terra, técnicas e 

extensão espacial bem distintas e – por vezes – essa relação é conflituosa. No relato de 

Seu Bernardino, temos a contextualização da problemática que é manter, ao mesmo 

tempo e espaço, uma roça na serra, haja vista a pouca área propicia para o plantio e os 

desafios de manter o gado solto em “refrigero”:

O pessoal chama o refrigéro, na época da seca o fazendeiro bota o 
gado lá em cima, nem sei como dar, é o refrigério, para o povo 
também plantar a sua rocinha [...] Que na época de seca não tem, por 
que lá tem água, lá tem ervas, lá é comum, então quando não tem nada 
em baixo, no desespero vamos lá pra a serra, não é? [...] esse meio 
aqui, esse vasto aqui, daquela roça pra lá até esse meio aqui, esse eixo 
de grota [...] é terreno bom esse. Agora essa parte de terra aqui olhe 
aqui tudo é Fecho de Pasto, mas aqui terreno pra ser Fecho de Pasto,
aqui não dá 10%, de 100 equitares de terra aqui você não tira 10 
equitares de terra pra você aproveitar pra trabalha. [...]Não tem, por 
que aqui olhe, você vê esse mundo aqui só é serra, agora dentro dos 
córregos, onde desce os córregos, onde tem as mata a gente não pode 
colocar roça por que tem o córrego, tem a nascente. Nossa situação 

                                                
230 Sérgio filho de D. Antônia, muito envergonhado me contou que não obedeceu a norma de ir trabalhar 
na serra de botas e quase morre de uma picada de cobra venenosa. 
231 bater o caruá- significa morrer, bimbarra- instrumento feito de pau que auxilia a passagem das pessoas 
de um margem a outra do rio quando está muito cheio, caniço- espécie de cerca feita por dentro do rio; 
casa de enchimento- mesmo que casa de pau a pique; cavagem- mesmo que terraplanagem ; boi ou pessoa 
inzonada – quer dizer teimoso (a), com ideia fixa. 



 207 

aqui na roça aqui é difícil rapaz (Bernardino José dos Santos, 
19/12/2010). 

Na sequência, a fala de Seu Cizinho e a fala de D. Antônia, elencam algumas 

normas aprendidas por meio da vivência, repetição, memorização e obediência:

[...] gente né e depois a gente se vai trabalhar, nós tem uma roça lá aí, 
mas era fora dessa área de criar os gado né, aí a gente tem que 
cercar de acordo, pra não judiar. Que se eu preciso da roça, do 
plantio, mas outro precisa ter seu animal, né? Aquilo lá, quando criou 
a Associação, combinamos assim: lugar que botar a roça, se a rês 
entrar. O dono vai consertar o buraco da cerca. Concertou? Concertou. 
Tornou a entrar, entrou? Concertou. Tornou a entrar. Daí mudei de 
ideia. Então muda a rês. Por que a rês pode mudar e a roça não. 
(Cizinho, 26/09/2011) 

Essa área ela era uma área que era como é que diz? Era coletiva, era 
todo mundo, igualmente é hoje, que é coisas do governo, é coisas do 
povo, que o povo pode usar. Naquele tempo não tinha dessa de 
negócio de garimpagem, num tinha nada disso, era livre, o pessoal 
tudo criava os seus gados, seus animal, era tudo em cima da serra, por 
que ninguém tinha roça suficiente. (Antônia, 03/01/2011) 

Essas normas aprendidas persistiram por várias gerações sem que nenhum 

documento fosse escrito para registrá-los. A palavra como efeito da confiança resolveu, 

por muito tempo, muitos dos conflitos nesse espaço “sem dono” denominado hoje de 

Fecho de Pasto. A normatização dessas regras e normas ocorreu no contexto da 

regularização fundiária no ano de 1989 quando os moradores do Mucambo decidiram 

em Assembleia “botar no papel”, o que se sabia há anos e anos. Vejam o que reza o 

documento sobre as regras e normas de uso da serra no que diz respeito à plantação de 

roças e a permanência do gado na serra: 

As áreas destinadas ao plantio terão que ser cercadas para impedir a 
entrada de animais, cabendo aos interessados a melhor forma de fazê-
lo. Havendo entrada de animais na área cercada, estes não poderão ser 
maltratados, sendo que o proprietário do animal assuma o prejuízo 
causado. Em caso de haver animais viciados em destruir cerca, cabe 
ao seu proprietário providenciar a sua remoção da área. (Ata da 
reunião Associação Mucambo, 23/09/1989) 

Foram observadas em campo outras regras aprendidas no cotidiano da serra: a) 

não é permitido o corte de madeira para comercialização, somente para a construção de 

casa de um morador ou como foi o caso observado da construção da igreja; b) apenas as 

madeiras secas podem ser coletadas para servir de lenha.   

O costume de fazer queimadas antes da plantação ainda existe na comunidade e 

destaco aqui como uma prática aprendida e enraizada no modo de plantar. A técnica é 
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desenvolvida por meio dos seguintes processos: desmata-se determinada área usando 

enxadas e foices; aguarda por algum o mato secar; cisca e junta o mato; e depois só 

resta tocar fogo e esperar a chuva cair para arar e plantar. O costume é antigo e, a 

despeito dos prejuízos conhecidos a natureza, se justifica no fato de que a prática está 

assentada numa forma tradicional de cultivar a terra e, portanto, arraigada na cultura: 

sempre foi assim, meu pai, nosso avó sempre plantaram desse jeito e sempre deu certo. 

Enquanto prática, o costume das queimadas se constrói no plano sociocultural. 

Desse modo, não pode ser considerado como mero fazer técnico desprovido de 

intencionalidades socioculturais e de historicidade. Assim, como conhecimento 

humano, a prática das queimadas, pode ser compreendido como um saber prático 

inscrito na cultura e na tradição aprendida e ensinada de geração a geração e 

incorporada ao cotidiano como algo naturalizado e conservador – sempre foi assim e 

verdadeiro – sempre deu certo.

A possibilidade de não realização desta prática, aprendida de geração e geração, 

naturalizada e considerada verdadeira porque repetida nessa forma de plantar, se 

apresenta como uma questão problemática. A fala que segue, é característica: 

Agora tem uma coisa também viu, que chegou mais um castigo pra 
nós, porque aqui a gente vivia tão bem dessa serra, como vocês viram 
essa serra.... aqui tinha lá na serra tem muitos capitão de mata, que 
chega.... tarefa de mata é meu, meia tarefa, outras dá duas, dá cinco, aí 
pra cima, pra área do garimpo tem umas que dá mais de cinco tarefas, 
e aqui a gente vivia mais disso aí, plantava mandioca, dá bananeira, 
andu que é um terreno muito forte essa serra daí, naquela serra, 
naquelas área que dá muita pedra, a gente aprendeu a plantar 
queimando, né mas só que agora o IBAMA, o IBAMA agora tomou 
conta, agora ninguém pode mais fazer isso, nem os coitado, que as vez 
o pai de família que não tem, que é como se diz, que num tem uma 
aposentadoria, vive até as vez desse Fome Zero, que só dá vez, aí ia se 
refrigerar de que? De fazer um carvão e plantar um pedaço de 
mandioca pra se refrigerar e agora não pode mais e se faz, é com 
medo. Tudo isso tá impedindo a gente aqui nesse Mucambo, é uma 
coisa que a gente vive aqui acho que pelo milagre de Deus. (Altino 
dos Santos, 21/12/2010). 

Como castigo vindo de fora da comunidade, a proibição de realizar as 

queimadas é vista como perigo e ameaça; nesse sentido, alguns resistem a mudança. 

Como prática de saber acumulada pela experiência de muitas lembranças do modo 

como os antepassados atendiam às necessidades e desafios da plantação, as queimada 

são consideradas por muitos como um saber natural e a aceitabilidade de outras formas 

de manejos baseados em outros conhecimentos técnicos são postos em discussão e 
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muitos conflitos surgem a partir daí. Um campo de mudança e disputa, uma arena na 

qual interesses opostos apresentam reivindicações conflitantes, mesmo em se tratando 

de membros “de dentro” da comunidade.  

Durante a pesquisa de campo, ocorreu uma situação emblemática que serve para 

analisar a natureza desses conflitos e, especialmente para analisar o costume como um 

campo de mudança e disputa, uma arena em que interesses opostos apresentam 

reivindicações conflitantes, mesmo em se tratando de membros “de dentro” da 

comunidade. A situação ocorreu na serra em uma roça cultivada por um morador do 

Mucambo que seguiu, como de costume, com a queimada da área para o plantio, apesar 

das advertências de outros moradores da comunidade. O fato, depois de repetido 

algumas vezes, foi denunciado ao IBAMA causando um desconforto dentro da 

comunidade que dividiu opinião: uns foram a favor da denuncia e outros, contrários. As 

falas que seguem expõem as tensões geradas a partir de ideias divergentes entre os 

membros da comunidade do Mucambo a respeito do fato: 
Olhe o problema da roça que eu me referi, que deu o maior problema 
que trouxeram pra aqui, por causa daquele pedacinho de roça que o 
rapaz botou ali. Como eu falei pra ele, disse: rapaz isso aqui era coisa 
pra gente ter sentado e conversado e resolvido isso aqui, não precisava 
ter trazido tanta polêmica pra aqui por causa de uma coisa daquela ali. 
(B.) 

Sempre foi uma questão de bom senso de muitas pessoas, nem todas 
aqui dentro da comunidade, mas uma parte. Uma parte sempre viu 
com bons olhos a questão ambiental, e outra parte [...] são totalmente 
contra, por que eles queriam isso aqui pra acabar com as arvores que 
tinha na beira do rio, pra plantar mandioca e depois plantar capim pra 
criar gado. Isso aí não é correto. 

Agora é que parece abriu um pouco a cabeça pra questão ambiental, 
mas ainda é muito complicado. (v.) 

A queimada como conhecimento partilhado e, no momento atual, questionável 

por agentes “de fora” e mesmo por alguns de “dentro” da comunidade, torna-se objeto 

de discussão e coloca em foco a questão ambiental como uma questão para “dentro” da 

comunidade que sempre a considerava elemento de crítica exógena referente aos 

“agressores da Serra” – fazendeiros e grileiros. 

O saber prático, reificado, das queimadas anteriores à plantação, quando 

criticado e proibido traz para a cena mucambiera a possiblidade de ruptura com as 

identidades e identificações dos sujeitos, já que, como nos diz Bernard Charlot (2000, p. 

72) “[...] toda relação com o saber apresenta uma dimensão epistêmica. Mas qualquer 

relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade”.
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Para os sujeitos que praticam este saber desde tempos dos seus antepassados, 

este saber institui sentido a sua história, a sua concepção de mundo, suas relações e 

imagens de si e dos outros. Como dimensão de identidade, a relação com este saber diz 

sobre como esses moradores se relacionam com a natureza, com os outros e com o 

mundo, o que implica construções de identidades, construções de processos de 

identificações. A ruptura pode ampliar o processo de identificação do sujeito, na medida 

em que, como sugere Santos (2004, p. 89), “o diálogo com o conhecimento científico” 

articule outras saberes mais sustentáveis de lidar com a terra e a partir daí ampliar e 

sugerir outras identificações, uma “ecologia de saberes” (SANTOS, 2010).

Além do caráter conservador naturalizado, há um paradoxo, uma ambiguidade 

no fundamento do sentido presente a prática das queimadas. Nesse sentido, Pimentel 

(2002), vai afirmar com base na antropologia filosófica de Kusch que a perspectiva da 

ambiguidade na formação cultural da América Pré-Colombiana está presente na prática 

das queimadas. Para o autor, esta prática de herança pré-colonial passa a circular na 

esfera da relação cotidiana com o meio ambiente ao lado de práticas de culto e 

contemplação da natureza: 
As práticas de predação estão associadas às práticas de culto à 
natureza. Aquele que queima a caatinga durante o dia é o mesmo 
que no silêncio da noite, reza terços e faz promessas aos santos 
pela reabilitação da natureza durante as secas. [...] Enraizados no 
solo de sua cultura, os povos que habitam a América desenvolviam os 
seus sistemas simbólicos de ação e comunicação com o mundo a partir 
de rituais de contemplação da natureza. Com a chegada dos 
colonizadores estes sistemas culturais marcados pela lógica do 
estar serão afetados pela lógica do ser, dos sujeitos que intervêm 
na natureza para a produção do seu bem estar. O dialogo entre 
estas duas matrizes culturais vai forjar o encontro simbólico que dará 
origem à cultura mestiça do estar-sendo. (Idem, p. 198-199). (grifos 
meus) 

  A lógica do ser232 naturalizou práticas de devastação da natureza, ao tempo em 

que o estar contemplativo criou outras formas de relação.  Neste sentido, no contexto 

pesquisado, verificamos a presença da ambiguidade na forma da relação homem-

natureza mucambeira: aquele que queima a mata da serra para fazer sua roça é aquele 

que crê que as plantas existentes na região têm o poder de curar enfermidades se 

manuseadas por mãos sabias e cheias de fé. Uma forma de estar configurada por um 

mundo mágico cheio de símbolos religiosidade e contemplação da natureza. 

                                                
232 Para Kusch o estar define o universo indígena e o emigrante trás consigo o ser e ambos dão forma 
América contemporânea. Nesse trânsito o homem que contempla é dispensado pelo o que calcula. (Kusch 
apud. Pimentel, 2002) 
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6.1.2 A natureza religiosa das sabenças da Serra 

A relação entre a prática da benzeção e a natureza, bem como a identidade da 

serra como um lugar sagrado, são eixos centrais desse saber de natureza 

mística/religiosa. A prática de benzer as pessoas e animais é comum dentro do meio 

rural, como nos relatou o Sr. Cizinho, ao lembrar que o vaqueiro tem o poder de curar 

uma rês por meio da oração e dos movimentos de um galho de planta em volta do 

animal. Assim, o desenvolvimento desse saber é baseado em toques, imposição das 

mãos, repetição de orações específicas para cada enfermidade, presença de objetos 

sagrados manipulados por pessoas dotadas de poder, ou seja, pessoas determinadas, 

sábias dos mistérios da fé e das plantas.  

Essa prática, de aparente aceitação entre os sujeitos que estudei, tem na sua 

aplicabilidade repetida a força da sua existência apesar do “epistemicídio” (SANTOS, 

2005) praticado desde o século XVII, no qual se queimaram os curandeiros, a maioria 

do sexo feminino (ARAÚJO, 2006). É um saber nascido a partir das demandas locais 

das relações do estar-junto comunitário em que pouco existe a presença da ciência 

médica. A presença de um saber “arcaico” dentro do universo mucambeiro pode 

encontrar na ausência da “medicina racional” uma justificativa aparente para o uso da 

benzeção e das plantas medicinais, no entanto, ao mergulhar nesse universo 

mucambeiro, compreendo que o uso e consciência desse saber costumeiro se justifica 

não apenas como alternativa ao descaso dos poderes públicos relativo à saúde da 

população rural. Zene, nora de D. Antônia, numa conversa informal sobre o estado de 

saúde da minha filha de 3 meses que, na manhã do dia 21/12/2010. acordou indisposta, 

meio febril, fato que resultou na possibilidade de sair da comunidade para leva-la até o 

médico mais próximo. em Campo Formoso (50Km), muito segura, no alto da sua 

experiência de mãe de três filhos, me disse: “que nada, mulher, leva pra rezar, o que ela 

tem, só reza sara, é oiado”. É a confiança, a crença, não pessoal apenas, mas também 

coletiva, em uma sabença costumeira233.

Woortmann (1990), em seu texto Com parente não se neguceia, relata sobre a 

confiança e força da reza para um sitiante: 

Embora analfabeto, revelava-se perfeitamente racional, nos termos de 
uma lógica empresarial. Em certo momento considerou que seria 
necessário mandar benzer o gado, condição sine qua non para o sucesso 
de sua estratégia, e lembrou-se, então, de que o benzedor que havia 

                                                
233 Não fui para Campo Formoso. 
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fechado o seu próprio corpo contra doenças havia falecido poucos dias 
antes. Como a força da reza termina com a morte do benzedor, era 
preciso fechar o corpo novamente com outro benzedor. (Idem, 1990, 
p. 17-18) 

Araújo (2006, p. 195) transcreve um texto de Lèvi-Strauss (1996, p. 252) em que 

o autor aborda o espírito do sertão com base na memória sobre a benzeção de cobras, 

uma variante de uma crença universal, variante de um saber profundo, conclui a autora: 

Em Barra dos Bugres, povoado do Mato Grosso ocidental no alto 
Paraguai, vivia um curandeiro, que curava mordidas de cobra; 
principiava picando o antebraço do doente com dentes de sucuri. Em 
seguida riscava no chão uma cruz com pólvora de espingarda, que 
acendia para que o doente esticasse o braço na fumaça. Por último, 
pegava o algodão carbonizado de um artificio (isqueiro de pedra cujo 
pavio é feito de um chumaço de algodão amassado num recipiente de 
chifre), embebia-se de cachaça que o doente tomava. Mais nada. 
(ARAÚJO, 2006, p. 195) 

Foi possível perceber que a crença comunitária da sabença costumeira da reza 

como instrumento de cura de pessoas e animais foi construída por meio de pessoas 

definidas e designadas como agentes dos segredos da fé que curam pela reza e pelas 

plantas. Para tais pessoas designadas, o enigma que compõem os ritos desses saberes 

nunca deixou de existir mesmo que na periferia esses segredos invisíveis continuem 

pulsando formas incultas de ensino-aprendizagem declaradamente centralizado pelos 

saberes eruditos. 

Dona Cecilia Maria de Jesus, de 88 anos, é uma das rezadeiras da comunidade 

que se destaca como pessoa designada, ou seja, sujeitos instituídos como atores-autores 

das sabenças que curam. Todos pedem a sua benção estirando a mão em sua direção 

como forma de respeito e deferência ao saber que ela possui. Temos, portanto, o 

reconhecimento público do sagrado incorporado aos gestos e dizeres de uma mulher. 

Dona Cecília reza contra “oiado, ferida na boca, dismititura234 de osso e espinhela 

caída”. O segredo do ofício, ela aprendeu com a família, uma saber dado que a 

identificou como possuidora do dom. Ela relata com orgulho a sua capacidade de curar 

e relaciona essa capacidade ao seu dom, ao poder das plantas e a sua facilidade em 

decorar rezas grandes e poderosas. 

Dona Cecília- Eu rezava muito, oie, eu ia assim, pra reza, quando eu 
era moça, um dia eu fi pra reza lá pra esse lado aí do Anjico, chego lá 
a mulher disse: oia, qual é as moça do Mucambo que sabe rezar oficio 
da Mãe de Deus? Aí, elas tudo ficaram quieta. Uma: eu num sei. 

                                                
234 Mesmo que torcer o braço , pé ou perna. 
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Outra: eu num sei. Vou dizer não que as vez eu vou rezar e erro e num 
pode errar.  

Pesquisadora- POR QUÊ? 

Dona Cecília- Por que faz mar. E aí disseram: ela sabe. Aí a mulher 
disse: a senhora sabe? Digo: oia dona... eu sei rezar, mas eu tenho 
medo de errar algum pé ... num pode errar não pé, que faz mal. Ela 
disse: Não. Num erra não. Eu digo: pois então eu vou rezar. Aí tirei 
mais outra colega, ela sabia ler. Ela estava com o catecismo aqui 
olhando,... e eu num sabia ler. Sabia de co. Aí eu ia na frente. E ia na 
frente, aí rezei, tam, tam, tam, não atrapalhei um pé. Agora não, que já 
tô de idade, num sei mais. Eu gostava de recordar e num recordei 
mais, mas uma hora ainda quero chamar o pessoal que tinha catecismo 
pra eu recordar os pé que eu sei. 

Pesquisadora- E QUEM FOI QUE LHE ENSINOU? 

Dona Cecília- Quem me ensinou foi um tio meu. Que ele sabia ler, aí 
ele me ensinou, aí me ensinando, em nove noite, aprendi nove coluna 
de oficio. 

Pesquisadora- E CADA COLUNA TEM QUANTOS PÉS? 

Dona Cecília- Cada coluna tem uns oremos, agora num tô mais, [...] já 
tenho um bocado de ano, 88 anos, graças a Deus. (Cecília Maria de 
Jesus, 24/09/2011) 

A memória é a genealogia do aprender e ensinar desse antigo ofício.  Um

conhecimento produzido no meio rural construído pela relação de proxemia familiar e

que a história de vida das pessoas acompanha a circularidade entre pessoas, espaços e

mistérios da natureza no seu processo de identificação: 

Saber profundo passa como conteúdo encenado dentro do universo 
privado das casas, quintais, fogões a lenha de onde sai a panaceia de 
muitos males, males desses sujeitos que se curam nas benzeções, cuja 
eficácia simbólica tem se tornado cada vez mais “forte” num 
movimento de retorno ao profundo de nossa memória de crenças 
coletivas (ARAÚJO, 2006, p. 183). 

No dia a dia, as benzedeiras do meio rural, assim como Dona Cecilia, seguem 

rezando, benzendo e receitando folhas, sementes, galhos, flores como remédio para 

vários males. A receita escrita no pedaço de papel colado no frasco de remédio 

“caseiro” que ganhei, após me queixar de má digestão, representa uma entre inúmeras 

receitas presentes no universo que pesquisado: 
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Figura 6- Receita do pó de sete sementes 

Fonte: Doralice Miranda, 2011 

A autora desse, e de muitos outros remédios caseiros feitos com plantas, é 

Doralice Miranda, a Dôra235. Além de mestre escola236 por longos anos, liderança 

atuante na Luta da Serra como a única mulher a compor o grupo dos fiscais, Dôra, é 

também conhecedora dos mistérios das plantas medicinais. Na sua casa, todos 

encontram sempre muitos remédios caseiros prontos e muita disposição para ensinar 

como prepará-los. Assim como Dona Cecilia, Dôra aprendeu a preparar os remédios 

com sua família e aprimorou o oficio com as freiras Margarida e Benilda que, a partir da 

década de 1990, fundaram a Pastoral da Saúde no município de Antônio Gonçalves 

construindo em 2004 a Casa da Saúde237, local destinado ao preparo e venda dos 

remédios e, especialmente destinado ao atendimento comunitário com especialistas da 

medicina tradicional e médicos sensíveis a eficácia das plantas medicinais. 

A incorporação da escrita da descrição do remédio e da posologia é decorrência da 

circularidade de pessoas, ideias e mediações na dinâmica que reedita essa sabença que 

se inicia prioritariamente no âmbito doméstico e passa por a circulação de outras 

referências que, ao reconhecer a legitimidade e eficácia do saber “inculto”, agrega 

outros saberes. Em tempos de “tylenol genérico”238, a reinvenção de sabenças como 

                                                
235 Dora mora na comunidade que fica a 6km do Mucambo denominada de Brejão da Grota. 
236 Pessoas que ministravam aulas multiseriadas em sua casa para crianças geralmente da zona rural. Ver 
dissertação de mestrado de INÁCIO, Fátima Pacheco de Santana intitulada: O mestre-escola e o processo 
de publicização da escola em Goiás (1930-1964). UNICAMP - Faculdade de Educação. Campinas-SP, 
2005. (acesso faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/211FatimaPachecoSantanaInacio.pdf em 03 de julho 
de 2012) 
237 Projeto financiado pelo entidade italiana Marcelo Candia. Entidade que por muitos anos atuou no 
município financiando, inclusive como já citado o projeto de encanação da água do Mucambo e a 
construção da Escola Família Agrícola situada no Cladeirão do Mulato Antônio Gonçalves. 
238 Maneira jocosa que Araújo (2006) se referiu ao movimento de valorização atual do tradicional. 
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essa com a complementariedade de outras referências, é algo visto pelas mulheres que 

preparam os remédios como um fator positivo. 

Maria Francisca dos Santos, mais conhecida como Dona Santa, reconhece o valor 

dos ensinamentos das freiras que ao, aceitar o que nós já sabia, incorporaram outros 

saberes ao cabedal de receitas de remédios preparados com as plantas da Serra. Dona 

Santa aprendeu o segredo das plantas que curam com o seu pai, o Sr. Salviano José dos 

Santos (In memoria) e ao delimitar a sua identidade de membro da eucaristia da igreja, a 

Dona Santa revela o elemento importante da sua alteridade: a reza que a gente reza é a 

reza de todo mundo reza não rezo pra curar não [...] eu sou ministra de eucaristia que 

trabalha com plantas medicinais e não curandeira a minha fé é outra.

Da vivência profunda que é o trabalho de campo com tudo que pode suscitar de 

prazer, mas também de angústias e medos, anotei de forma aleatória as muitas receitas e 

rezas em que tive a oportunidade de presenciar, algumas vezes como doente, uma vez 

que, nesse processo, de entrega física, emocional e intelectual de me situar no contexto 

pesquisado muitas vezes o corpo sente e reclama por não suportar a forma visceral 

própria desse tipo de convívio. O fato é que, muitas vezes senti dor de barriga, má 

digestão, dores na coluna, minha filha teve um mal estar passageiro, permitindo-me 

penetrar, meio que por acaso, nesse universo rico dos saberes com as plantas medicinais 

e da cura pela benzeção e, nesse meio consegui registrar em meu diário de campo 

muitas receitas e técnicas que permeiam essa sabença costumeira. A seguir, trago dois 

quadros, no primeiro um receituário das benzeções239 e no segundo um receituário das 

plantas medicinais da região da serra, todos mapeados em campo: 

Quadro 5: Receituário das rezas 

DOENÇA SINTOMAS PLANTAS ORAÇÃO
De ferida na boca Boca cheia de bolhas e 

feridas.
vassourinha gaio de 
pimenta, gaio de 
pimenta é mais 
melhor. (Dona Cecilia)

Santo Ilio perguntou a Santa 
Ilia
Ferida na boca com que sararia
Três gaio de pimenta na água 
fria sararia?
Ave Maria, três vez ao dia.
Aí ferida na boca.
(Dona Cecilia)

Desmentidura no pé Lesão no nervo do pé. Qualquer folha. Carne quebrada, osso rendido, 
nervo torto
Assim mesmo eu coiso na 
atenção de Senhor virtuoso.

                                                
239 Ver outras receitas das comunidades rurais de Goiás em Araújo (2006) 
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Reza 3 vez. Aí vem gente aqui, 
pé inchado assim, “Dona 
Cecília, reze aqui meu pé”, 
“desmentiu com o que?”, 
“jogando bola”, eu digo: ah, a 
bola só dá isso, faz desmentir. 
Foi. Tá inchado. Aí eu rezo, 
Digo: amanhã venha de novo.
Vem mais não, já ficou bom, 
vem mais não. (Dona Cecilia)

De olhado - Prostração  ás vezes 
febre e dor no corpo.

Alfazema ou alecrim. 
Quando tem muito 
olhado, agente reza 
com pé de 
vassourinha. Aí 
quando reza aquele 
gaio de vassourinha, 
ele murcha assim e
quando num tem 
olhado eles fica do 
mermo jeito, em pé. Tá 
sabendo?

Primeiro é o nome da pessoa: o 
que é que tu tem fulano?
Se é olhado quebranto
Nossa Senhora da Graça que 
vai jogar tudo no mar
E com dois que te botaram
E com três eu te tiro
Com o poder de Deus e da 
Virgem Maria. Amém. (Idem)

Quadro 6: Receituário dos remédios com plantas medicinais  

DOENÇA PLANTA MODO DE PREPARO MODO DE USAR
- Gripe 
- Tosse
- Garganta 
inflamada
-
Bronquite

- Alcançu 
- Jatobá
- Melancia da praia
- Limão
-Alho
-Folha de laranja
- Moleque duro
- Camará 
-Raiz de matruz 

Cozinha tudo numa panela 
grande e coa num pano bem 
limpo. Coloca para 1 litro do 
preparo 1kg de açúcar. 
Depois cozinha tudo até subi 
a fervura.

Toma o xarope de manhã e de noite.

-
Colesterol 
alto
- Má
digestão
- Diarreia 

- Caiçara (caçatinga) Arranca a raiz, lava bem 
levadinha, raspa e coloca 
numa vasilha com água. 
Atenção: tem que arrancar a 
planta bem cedo ou depois 
que o sol se pôs porque o 
oxigênio dela só está bom 
nessa hora.

Toma o liquido aos poucos durante o 
dia.

- Pedra 
nos rins 
- Quentura 
na vagina
- Quentura 
na uretra
- Anemia

- Picão (carrapicho 
preto)

- Cozinha tudo numa vasilha 
grande com água. Depois 
coa.

Tomar o liquido aos poucos.

Derrame - Velame
- Batata de pulga
- Hortelã miúdo 

Coloca numa vasilha 3 
olhinhos de velame; 3 
rodinhas de batata de pulga; 

O mais fino é só a dieta desse 
remédio. Quando chega alguém 
pedido eu pergunto logo como o 
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- Mustarda
- Algodão
- Pulga do campo

3 folhas de algodão, de 
hortelã, mostarda; pulga do 
campo. Cozinha tudo na 
água, coa e para um frasco 
do preparo coloca um frasco 
de óleo de rícino. 

paciente tá nem todo derrame pode 
tomar o remédio se a pressão tiver 
muito alta não pode tomar se ele toma 
remédio controlado não pode tomar.  
Cinco dias de de dieta não se molha 
não toma café, nem feijão nem arroz 
nem leite somente o pirão de carne de 
gado escaldado. O remédio é fino a 
pessoa que vai tomar o remédio tem 
também que fazer dieta. (Dona Santa, 
01/04/2012)

-Anemia
- Mulher 
gestante
-Para 
dormi 
bem
- Melhorar 
o apetite 

- Buzo da banana 
(coração)
- Cupim do pé de 
manga

Corta um pedaço do cupim e 
do buzo da banana e leva ao 
fogo para cozinhar. Pega um 
ferro e joga no fogo e deixa 
queimar até ficar vermelho. 
Joga o ferro na panela que 
está o cupim e o buzo da 
banana cozidos, coa e coloca 
1 kg de açúcar.

Tomar de noite.

-
Problema 
nos rins

- Caroço do abacate Cozinha o caroço do abacate 
numa vasilha com água.

- Toma durante o dia como se fosse 
água.

A identidade da serra como um lugar sagrado surgiu para mim meio que por 

acaso, assim como as rezas, (Quadro 5), e as receitas dos remédios caseiros com plantas 

medicinais, (Quadro  6). Durante uma entrevista com Rubens de Farias, nos relatos 

sobre os poderes e força mágica que muitos lugares na serra exercem e depois em 

minhas andanças pelos vales, roças, atalhos e morros da imensa vastidão da Serra, bem 

como pela casa, morada pedagógica de muitas sabenças. Todo território é marcado por 

imagens, marcos e objetos encharcados de uma espécie de sentimento de pertencimento 

e de relação íntima. Desse sentimento brotam as identificações e as ecologias de muitas 

sabenças. 

Esse sentimento de pertencimento gera conhecimentos multidimensionais 

(CANDIDO, 1997) de repercussão afetiva, mágica e políticas também retomando aqui 

ainda a ideia de circularidade. Para compreender melhor o sentido multidimensional que 

circula nesses conhecimentos, trago a fala de Rubens de Farias a respeito da localidade 

denominada pelo grupo como a área do segredo- uma caverna localizada escondida no 

interior da serra. Lugar mágico revestido de sacralidade ao ponto de sua água ser 

considerada milagrosa curando males e doenças de bichos e pessoas. Lugar político de 

refugio e contemplação; por ser escondido, os fiscais da serra se abrigavam na caverna 

para rezar, descansar e também para discutir os rumos do movimento.  
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Rubens de Farias- [...] foi aí que nós descobriu todos os canais que 
tinha lá em cima, as nascentes, o segredo, a partir daí nós construiu 
toda aquela ... a partir dali. 

Pesquiadora- segredo? Eu posso...  

Rubens de Farias- Ah... Lá tem uma área que nós chamamos de a área 
do segredo e essa Área do segredo é a coisa mais linda que pode ver 
uma pessoa, lá a primeira pessoa que entrou nessa área lá, que ficou 
nesse local lá, foi em 1811, não dá nem pra você entender o nome que 
tá lá, mas é em 1811, o primeiro cidadão que entrou nessa gruta. O 
teto dela assim, você vê a terra, você não vê nada, é assim anormal, 
quando você vai passar pro brejo aí aparece assim um paredão. Coisa 
mais linda de Quartzo verde, aí faz assim ô uma meia lua, aí nós 
entrou, nós conseguimos entrar nela, mas ou menos uns cem metro e 
lá tem uma água lá dentro, que essa água ela serve de remédio, muita 
gente já tomou dessa água e disse que curou, também tem a fé né. Só
sei que se você entrar lá dentro pra você vê o tanto de pessoa que entra 
lá dentro é uma questão histórica, é uma área de segredo, nós cuidava 
dela como se fosse nossa igreja. Nós fazia encontro lá, nós chegava 
almoça , mas a refeição não fazia lá dentro da gruta. Tinha um rapaz 
que ele veio de São Paulo e aí eu não sei como ele soube, acho que foi 
através do Padre, Padre Paulo, aí me procurou aqui, disse que queria 
conhecer lá, aí eu falei com ele, disse: eu vou levar lá, agora com tanto 
que você não faça dessa área lá uma coisa que você vai sem a gente. 
Por que tem um bocado de pedra, eu não queria que o pessoal 
filmasse, pra não desmatar, nós limpava o mato, o mato nasce assim, 
sai fora da ... assim. É tudo coberta a entrada lá, só vai lá quem sabe 
mermo, quem não sabe.  A gente sente aquele frio como se vindo de lá 
debaixo da terra, a coisa mais linda, só que você passa de quatro pé, 
passa deitado, é interessante. (Rubens de Farias, 24/04/2011) 

A noção do lugar – área do segredo – comporta a sacralidade, nós cuidávamos 

dela como se fosse nossa igreja, diz Rubens de Farias. Esse depoimento nos indica que 

os sentimentos mobilizados na organização social em prol da realização das 

necessidades básicas da sobrevivência do grupo são de natureza multidimensional, na 

medida em que, comporta atividades tanto técnicas como religiosas e mágicas de 

natureza muito complexas, nas quais o lugar é assinalado por esses marcos sagrados 

carregados de sentimentos justificados por uma moral religiosa.  

Os manejos e técnicas usados nesta base física comum exigem alto conhecimento 

dos fatores geológicos, atmosféricos, meteorológicos, biológicos que equilibram o meio 

ambiente na área e exigem também um entendimento na esfera do encantado, do 

mágico, da religião e do direito, uma exigência por uma circulação de elementos, 

dimensões e perspectivas. O maior desafio desses conhecimentos refere-se, portanto, ao 

envolvimento profundo com a ecologia da qual faz parte, uma vez que são frutos da 

relação homem-mulher e natureza e adquiridos, conforme nos diz Certeau (2009), “pela 
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observação e pela repetição, isto é, pela convivência com as próprias práticas 

ordinárias”. Eles têm seu sentido, portanto, na efetiva necessidade de responder as 

demandas postas pela natureza ao homem e a mulher que vivem dela. 
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CAPÍTULO 7 

7 DEUS É A NOSSA FORÇA E TEIMOSIA, A RAZÃO DA GENTE TÁ VIVO: A 

IGREJA COMO ECOSSITEMA SOCIOEDUCATIVO 

Ô de casa, ô de fora Maria vai ver quem é240. É Dona Antônia Amélia Farias, 

mucambeira, 67 anos, apelidada pelos irmãos de Tonhão, para diferenciar da outra irmã 

de criação, D. Toninha que tem o mesmo nome. A mãe de Dona Antônia, D. Amélia 

Bertulina Farias, depois de ficar viúva, casou-se o Senhor José Raimundo dos Santos, 

também viúvo. Com essa união a família cresceu: são 13 filhos, sete irmãos da parte de 

Dona Amélia e seis irmãos da parte do Senhor Raimundo. Depois, como disse D. 

Antônia, [...] uns foram se casando com os outros, né? Que nem Vilobaldo é fio de mãe 

e a mulher de Vilobaldo é fia do meu padrasto, mas casaram; Nelson mais Dalia 

também foram criado junto desde pequeninho, casaram também. D. Antônia, viúva de 

Sr. Adriano Manoel dos Santos241, prefere ser identificada como animadora da igreja. É

mãe de sete filhos (Joilson, Joelson, Flávio, Josemar- in memoria - Leomar, Joelma e 

Sergimar), pois segundo ela :- paria todo ano. Organiza o reisado, é membro atuante da 

igreja e da Associação, conforme relatos e registros em Atas das reuniões lavradas por 

ela na função de secretária. D. Antônia se destaca como liderança pela presença nos 

espaços de poder e decisão local: igreja e Associação. Na roda de samba, além de 

dançar, toca pandeiro e puxa os abios (versos) do samba. Mulher de múltiplas 

habilidades como, por exemplo, preparar o melhor bolo de puba assado na palha da 

bananeira da região, Sua casa serve de pouso para muitos forasteiros, para mim, assim 

como também para estagiários da Escola Família Agrícola EFA; de um jeito bem 

peculiar, acolhe a todos com generosidade e bom humor expressos em brincadeiras do 

tipo: tem frango, se quiserem mete o cacete e come.

D. Antônia Farias é o que podemos chamar de liderança política-religiosa da 

comunidade. Aliás, todas as lideranças locais têm atuação circular entre os espaços 

religiosos e políticos; aquele (a) que anima os rituais na pequena igrejinha de Santo 

Antônio é o mesmo (a) que, em determinado momento, coordena e encaminha os 

trabalhos na associação. No entanto, na primeira visita à comunidade, é perceptível o 

                                                
240 Música da folia de reis – Domínio Popular. 
241 O vovô Dião, como era carinhosamente chamado pelos netos, faleceu em novembro de 2010, quase 
um mês antes da minha chegada a campo em 13 de dezembro de 2010. 
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papel central que ocupa a religião, por lá tudo começa e termina, ou reinicia, no chão, 

ou melhor, no topo (lugar) da religião. Assim, é que nas falas e práticas dos 

mucambeiros, a igreja aparece como um topo privilegiado de educação e de transmissão 

dos valores importante para o grupo.  

Minha aproximação com esse topo foi fundamental para compreender o modo de 

vida mucambeiro, do caderno de campo transcrevo, a seguir, ainda que com algumas 

modificações, a descrição do primeiro contato com a comunidade na condição de 

pesquisadora e que ilustra a importância da igreja para a comunidade.  

Domingo, 21 de março de 2010. Acordamos bem cedo com muita 
expectativa e preocupação porque choveu a noite inteira e, com chuva, 
o carro não sobe as serras e nem desce os vales que cortam o caminho 
até o Mucambo. Meu pai lembra que não devo reclamar da chuva, 
essa atitude é considerada por aqui um sacrilégio ainda mais depois do 
dia de São José242 (19 de março). Como prevíamos, o carro não subiu 
a ladeira do Mucambo velho e seguimos o resto do caminho a pé. 
Começa aqui a experiência em campo mais significativa e igualmente 
difícil para mim no sétimo mês de gestação. Confesso que no inicio da 
caminhada fiquei preocupada com o meu estado, mas depois, a 
conversa rolou solta com os meus companheiros de viagem e a 
paisagem lindíssima me absorveu. Montanhas verdejantes nos fazem 
pensar a respeito da diversidade do sertão comumente retratado como 
lugar seco, “sem cor” e que sua gente aguarda ansiosa pelas bênçãos 
de São José para ter fartura. O barulho das árvores, o canto dos 
pássaros eram os únicos sons que ouvíamos. A água que corre dos 
riachos tem uma cor de barro, choveu muito em cima da serra, e seu 
trajeto sinuoso aparece e desaparece por entre serras e morros. 
Árvores frondosas, avistamos com regularidade. Caminhamos 6 km, 
quando avistamos a comunidade apressamos mais o passo, o meu 
desejo era chegar antes do inicio da celebração na igreja para não 
causar nenhum tipo de transtorno com a nossa presença. A 
comunidade estava quieta, supomos que todos estavam naquele 
momento reunidos na igreja; apenas algumas crianças apareceram 
para nos receber, alguns passos adiante e avistamos a cruz fincada em 
frente da igreja, fiquei emocionada me sentindo como qualquer 
peregrino chegando a um santuário depois de horas de caminhada... 
“peregrino meu destino é caminhar”. Na pequena capela, pessoas 
reunidas liam o evangelho (crianças, senhoras e jovens) e Viló fazia a 
homilia- teatral. Dono de uma oratória espetacular, ele fala articulando 
ao texto bíblico situações-problemas da comunidade, do Brasil e do 
mundo, uma articulação entre micro-macro, entre realidade e mundo 
mágico, material-imaterial, ente política e religião. D. Antônia, 
sentada na primeira fileira de bancos da igreja, participa da homilia 
numa encenação dirigida por Viló retratando da passagem bíblica. A 
nossa chegada no meio do ritual não deveria causar estranheza porque 

                                                
242 Para as pessoas da roça, no sertão o dia de São José é aguardado com expectativa porque, segundo 
dizem, se chover nesse dia, choverá o ano inteiro garantindo assim a fartura. É comum nesse dia, as 
pessoas plantarem milho e caso chova a família comerá canjica, bolos e milho assado na noite de São 
João no mês de Junho. 
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as pessoas já sabiam que chegaríamos, mas o atraso e o nosso estado 
depois de caminhar tanto pela lama atrapalha um pouco o andamento 
do evento. Uma mulher com barrigão enorme toda suada e suja até o 
joelho de lama acompanhada por um casal, também sujo de lama, com 
máquinas fotográficas enormes penduradas no pescoço não é a 
maneira mais sutil de se chegar a campo, como dizem por aqui é pelo 
arriar das malas que a gente sabe quem é a pessoa. Imediatamente, 
oferecem lugar para eu sentar. Os olhares de surpresa e curiosidade 
me fizeram lembrar de uma imagem contida no do livro Os 
argonautas do Pacífico Ocidental de Malinowiski (1922) em que 
retrata “um ato de cerimonial do Kula”, em que aparecem chefe 
trobriandês recebe um colar do antropólogo e em outro foco da 
imagem aparece um nativo com um olhar em direção ao pesquisador. 
Um olhar que diz: “você está lá... porque eu estava lá”. Como nos 
afirma a epigrafe do texto de Clifford: “[...] assim como seus 
informantes (...), os antropólogos (...). Estamos sendo observados e 
inscritos”. Nesse momento, me dei conta de que o olhar é bilateral, é 
dialógico e, de que eu mesma era, também, “um outro”. Concluída a 
celebração, somos apresentados “oficialmente” a comunidade por 
nosso anfitrião - Vilobaldo Farias que faz uma espécie de histórico-
memorial da minha presença na comunidade, fato que me surpreendeu 
pelas recordações criteriosas; em seguida, nos convidou gentilmente a 
ocupar a frente do altar para saudar a comunidade que nos observa 
atentamente. Agora não é mais a imagem apenas, a palavra tem que 
ser empregada como forma de laço e comprometimento com a 
continuidade de uma relação. Terminado esse momento, começa uma 
espécie de reunião em que informes são relatados e em seguida inicia-
se a discussão e encaminhamentos de decisões aprovadas por todos243.
Achei inicialmente que aquele evento estava ocorrendo 
excepcionalmente naquele dia devido ao inicio das aulas na Escola 
Família Agrícola EFA, pauta principal da reunião, mas convivendo na 
comunidade e participando de outras celebrações na igreja e novenas 
natalinas nas casas, me dei conta de que esse é um costume local.
Aliás, a minha estadia na comunidade passou por esse fórum, 
oportunidade em que a pessoa que me acolheu informou do meu 
interesse, decidiram a casa que me acolheria durante a pesquisa de 
campo, etc. Assim, é que a minha inserção no Mucambo e, 
consequentemente, nos seus mais diversos topos de sentidos e saberes
(casas, roça, serra e Associação) se deu a partir da igreja. Assim, 
arrisco a dizer que todas as decisões que fundam a comunidade 
começam e desembocam no topo - igreja244.

No estudo realizado da tradição oral245do Mucambo a respeito das histórias de 

sua fundação, apresentado no Fecho II, é possível perceber246 a marca de dois fatos-

mitos de origem codificados pelo grupo como aqueles acontecimentos e personagens 

significativos (GODOI, 1999, p. 16) responsáveis por sua origem. O primeiro mito de 
                                                
243 Antes de todos irem para as suas casas acontece do lado de fora da igreja um sorteio de uma galinha 
assada e de um litro de refrigerante, o dinheiro arrecadado será usado para a construção da nova igreja de 
Santo Antônio construída com recursos da própria comunidade. Nesse dia, a nova igreja estava em ponto 
de madeira, ou seja, pronta para receber o telhado. 
244 Texto adaptado do diário de campo 21/03/2010. 
245 Assim como nos inspirou Godoi (1999) no trabalho realizado com o povoado de Zabelê (PI). 
246 A análise mais detalhada, no segundo capítulo do Fecho II. 
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origem presente na Tradição Oral está centrado, como vimos no inicio dessa tese, na 

figura da índia Mucamba. Já no segundo mito fundador do Mucambo, aparece com 

força a influência da Igreja Católica, como a responsável pela passagem de povoado 

para comunidade. O relato no histórico realizado pela Associação confirma essa análise: 

[...] 1979 tivemos a presença do padre com a celebração da Santa 
Missa. Seu nome era Frei Carlos, vinha da paróquia de Campo 
Formoso. O acesso a comunidade de Mucambo era bem difícil e o 
carro só podia chegar até o Povoado de Brejão da Grota, mas a força 
de vontade do frei Carlos era tão grande que ele não se importava em 
andar a pé até a Comunidade e enfrentada cerca de 8 km para poder 
celebrar a santa Missa. Era grande a participação do povo nas 
celebrações, pois tudo aquilo era novidade para o povo. Começamos a 
nos considerar comunidade depois que o padre passou a celebrar a 
Santa Missa todo mês. Além da presença do Padre que formou a 
comunidade tivemos pessoas que contribuíram muito como Miguel 
Lima (Organizador da Comunidade), Maria de Lourdes (que 
hospedava o padre, acolhia e incentivava o povo a participar dos 
encontros), José Raimundo dos Santos (primeiro ministro Eucarístico 
da Comunidade) e Bernardino José dos Santos junto com Zacarias dos 
Santos (ambos de grande auxilio na defesa dos princípios da 
Comunidade). Pe. Paulo, Pe. Orestes e Pe. Narciso foram precursores 
de grande valia para o desenvolvimento, organização e 
conscientização na continuidade dos trabalhos. (APPRM, 2009247) 

 Como reza o documento, a importância da igreja na fundação do Mucambo 

como comunidade não está centrada apenas no passado, a sua incidência teve uma 

continuidade através dos trabalhos realizados pelos padres Paulo Elhe, Narciso e 

Orestes, mais adiante falaremos da mediação da igreja no processo de luta e organização 

da comunidade. Todavia, neste capítulo, interessa discutir a relevância desse topo como 

lugar educativo de composição de sentidos múltiplos para o modo de viver da

comunidade. 

Para Seu Bernardino, o Mucambo sempre foi uma comunidade religiosa [...] de 

um povo religioso, tudo organizadinho em torno dos preceitos aprendidos na antiga 

Igrejinha Católica de Santo Antônio, a única em toda a comunidade que, por sinal, se 

orgulha em afirma que não existem “crentes” evangélicos apenas católicos, diz: aqui 

todo mundo é católico, mas a gente recebe bem os irmão da igreja crente porque nós 

somos pessoas educadas... (Bernardino José dos Santos, 19/12/2010).  

Contrariando o Censo de 2000, que não apenas revela fragilidade na tradicional 

hegemonia católica, mas também o crescimento dos evangélicos e dos “sem religião”, 

cujos percentuais alcançaram, respectivamente, índices de 15,4% e 7,3% da população 

                                                
247 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Mucambo- Bahia. 
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brasileira (TEIXEIRA, 2005)248, a comunidade do Mucambo apresenta uma maioria de 

praticantes do denominado “catolicismo ligado a teias da campesinidade tradicional 

rural”, ou “catolicismo santorial”249. Como nos disse Pe. Paulo (30/12/2010), o

Mucambo é um povo estilo sertão antigo [...] é um povo muito religioso.

Carlos Rodrigues Brandão, pioneiro nos estudos sobre o catolicismo popular 250

no Brasil, diz que sendo a Igreja a principal detentora dos bens da salvação, o trabalho 

religioso realizado por ela gera uma variedade e uma quantidade grande de agentes 

religiosos populares que criam e recriam, por meio desse trabalho religioso, rituais, 

fatos sociais e metáforas culturais. No caso em foco, cria também aprendizagens e 

saberes significativos para as pessoas com repercussões internas e externas à 

comunidade. Todo esse trabalho religioso consagra o topo igreja como:  

[...] um território de trocas de bens, de serviços e de significados 
entre pessoas. Tal como as da educação, as agências culturais de 
trabalho religioso envolvem hierarquias, distribuição desigual do 
poder, inclusões e exclusões, rotinas, programas de formação seriada 
de pessoal e diferentes estilos de trabalhos cotidianos. [...] É também 
um cenário muito atraente de criação e de recriação de fatos sociais 
e de metáforas culturais. (BRANDÃO, 2002, p. 152 ) [grifos meus]. 

Diante da agenda intensa da igreja, percebe-se a vitalidade desse lugar que ocupa 

boa parte do tempo das pessoas com atividades para além do rezar e adorar os santos: 

[...] Terça-feira o terço às 19:30h, Quarta-feira o cenáculo nas casas 
das famílias às 18:00h, quinta-feira a adoração ao Santíssimo, na 1ª 
Sexta-feira de cada mês a Celebração ao Sagrado Coração de Jesus às 
20:00h, no 1°Sábado do mês Celebração da Santa Missa às 14:00h e 
nos demais a Catequese às 14:00h e a reza do Santo Ofício às 19:30h, 
no Domingo a Celebração para liturgia (Liturgia da Palavra) às 
10:00h;  e nos Encontros de Campanha da Fraternidade, Mês da 

                                                
248 Mas foi, sobretudo a partir dos anos 80 que a porcentagem de católicos foi declinando cada vez mais: 
90%, em 1980; 83,3%, em 1991 e 73,8%, em 2000. 
249 Há um catolicismo “santorial”, um catolicismo “erudito ou oficial”, um catolicismo dos “reafiliados”, 
marcado pela inserção num “‘regime forte’ de intensidade religiosa” (CEBs, RCC) e um emergencial 
catolicismo midiático. O catolicismo santorial, é uma das formas mais tradicionais de catolicismo 
presentes no Brasil desde o período da colonização. Tem como característica central o culto aos santos. 
Foi esse culto que marcou a peculiar dinâmica religiosa brasileira, de caráter predominantemente leigo, 
seja nas confrarias e irmandades seja nos oratórios, capelas de beira de estrada e santuários. (TEIXEIRA, 
2005, p. 17) 
250 BRANDÃO, Carlos Rodrigues.  Sacerdotes de Viola: os rituais religiosos do catolicismo popular em 
São Paulo e Minas Gerais. Petrópolis: Vozes, 1981. 10; Memória do Sagrado: estudos de religião e ritual. 
São Paulo: Paulinas, 1985; A educação como cultura. Campinas, SP: Mercado das letras, 2002; Fronteira 
da fé: alguns sistemas de sentido, crenças e religiões no Brasil de hoje. Estud. av. [online]. 2004, vol.18, 
n.52, pp. 261-288. ISSN 0103-4014; Crença e Identidade – campo religioso e mudança cultural. 
Trabalhos em Antropologia, Campinas, IFCH, Unicamp, 1988; BRANDAO, C. R. ; PESSOA, Jadir de 
Moraes . Os rostos do deus do outro - mapas, fronteiras, identidades e olhares sobre a religião no Brasil. 
São Paulo: Loyola, 2005. 80 p; Orar com o corpo. Campinas: Ed. Versus, 2005. v. 1. 94 p
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Bíblia, Natal, etc. Recentemente foi concluída a semana das Santas 
Missões, foram 9 (nove) dias de trabalhos intensos com o objetivo de 
tornar mais viva na consciência os ensinamentos que vimos e ouvimos 
para assim passar a ser um verdadeiro missionário discipulado e 
praticante da palavra do evangelho. Por mais que nossa comunidade 
seja pequena, hoje temos Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, 
Juventude, Dízimo, Pastoral da Catequese, e graças a Deus, 
funcionam muito bem. Tendo o Conselho da Comunidade que se 
reúne sempre que necessário, para organizar, discutir problemas e 
dividir tarefas para um melhor envolvimento da comunidade e para 
execução de mutirões comunitários. Os encontros são feitos na capela 
que foi construída através de mutirões, mesmo assim não é o 
suficiente para acolher todas as pessoas, principalmente nos dias de 
missa. Partindo desta necessidade, através de reuniões, a comunidade 
se reuniu e decidiu pela construção de uma igreja nova e maior para 
acolher melhor aos fieis e membros da comunidade, e graças a Deus, 
já demos inicio à construção da nova igreja e se encontra em estágio 
avançado. (APPRM, 2009, p. 1-2) 

 Aquele que seria um lugar rotineiro de repetidos sermões e leituras bíblicas 

sazonais indicadas pelo calendário litúrgico, repetido ano após ano, nos surpreende, se 

apresentando, pois, como lugar dinâmico, multiforme, intercambiável, no dizer Brandão 

(2002), um lugar do acontecimento, da densidade simbólica e da imprevisibilidade em 

que tudo, na verdade, está acontecendo. 

Olhada “em”, a religião é um fascinante campo de 
intercomunicação e de intercâmbio entre pessoas e entre “as pessoas 
e os seus símbolos”. Olhada “entre”, a religião é um campo aberto de 
e a interações multiformes. Aberta a inter-locuções entre ele mesmo (o 
campo “propriamente religioso” de Pierre Bourdieu) e todos os outros: 
da economia do país à sexualidade das adolescentes. (BRANDÃO,
2002, p.153) 

 Foi possível perceber que o modo de viver da comunidade é marcado pela 

presença forte da religiosidade. A prova do papel central que ocupa a religião no 

Mucambo é o devotamento da população na construção da nova sede da Igreja de Santo 

Antônio que agora, inicio de 2012, está em ponto de madeira. Bom ressaltar que todo o 

recurso utilizado na construção da igreja (segue a risca a planta da igreja matriz de 

Pindobaçu motivo de grande orgulho na comunidade) é fruto do trabalho comunitário 

de  moradores que não medem esforços para construí-la, inclusive o reisado, parado há 

6 anos, foi recuperado para esse fim, como nos informou Danilo Farias (21/012/2010):

a cultura já passou por muitas desavenças aqui, passou por muitas 
coisas mesmo, o reisado aqui agente parou de cantar um bom tempo, 
uns seis anos aí, agente parou de cantar quando foi depois agente 
começou, quando foi pra construir a igreja aqui agente passou de 
novo, passou a manter de novo... mostrando como era, como pode ser, 
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como era que agente podia mudar, como não, aí agente foi, fez, 
cantamos junto, cantando em várias localidades aí ... agente ia, ... 
Pindobaçu, que era na questão da premiação lá e agente tava no intuito 
de ir buscar pra construção da igreja, mas só que não deu certo, mas o 
dinheiro que agente arrecadou com o reisado foi implantado boa parte 
na igreja.  

 A fala abaixo de Danilo Farias, neto de D. Antônia Farias, servirá para guiar a 

tentativa de compreender o topo igreja como lócus privilegiado no aprendizado coletivo 

que, por suas características, gera saberes instituintes e necessários à  passagem do 

Mucambo como povoado – espaço qualquer – para um Lugar-comunidade.:

A questão da religiosidade e também na questão de, como é que eu 
posso dizer, de vida e comunidade, tá entendendo? [...] a gente 
precisa disso e sente que isso é necessário pra que a comunidade 
fortaleça sempre mais os laços de convivência. 

Pois é, então isso tudo é uma forma de você prestar... é uma forma de 
você virar a cabeça, de você trabalhar o pensamento dos jovens por 
que no meio urbano a gente  vê aí as drogas, o alcoolismo e tudo o 
mais e a gente não quer isso aqui, por isso que a gente chama mais pro 
lado da cultura, por que a gente tenta manter a cabeça dos jovens cada
vez mais aberta pra que isso não aconteça e outra aqui os pais ajuda 
muitos seus filhos, a catequese ensina muito, a igreja ensina muito, 
a comunidade ensina muito, então tudo é uma forma de você se 
diverti, uma forma de você brincar, de você coexistir.  

[...] Então a gente, o motivo é um exemplo pros caras... você vê que a 
nossa comunidade é organizada nesse ponto, nesse sentido aí, se você 
tem parte que você  vê que não dá pra você tirar um dia, você um... 
você compra um galinho, você pega um mocotó, você leva uma 
menina pra fazer, pra que melhor isso aí, isso é gratificante demais, 
você se sente orgulhoso de ter uma comunidade dessa, por que aqui a 
gente é assim, mas é tido como uma cultura, é uma comunidade que a 
gente não pode deixar se acabar e a gente aqui é o seguinte, a gente 
não fica só aqui, a gente fica em cooperação... pessoas da comunidade 
ir me ajudar lá por que eu tô precisando disso e daqui, a gente forma 
um grupo aí e já vai e outra coisa dentro dos projetos da comunidade 
aqui a gente tá com um grupo formado mesmo, que gente faz a 
limpeza lá da piscicultura e a gente precisa disso e sente que isso é 
necessário pra que a comunidade fortaleça sempre mais os laços de 
convivência. (Danilo Farias, 20/12/20/2010) 

 Danilo dos Santos Farias, 19 anos, filho de Maria de Lourdes de Jesus dos 

Santos e Josemar Farias dos Santos (in memorian), tem dois irmãos: Maicon e Maisa. É 

neto de D. Antônia Farias por parte de pai e de Seu Bernardino José dos Santos, por 

parte de mãe e sobrinho do Vilobaldo Farias e primo do Rubens de Farias. Estudante do 

Ensino Médio da Escola Família Agrícola, localizada em Monte Santo BA. Danilo faz 

parte de uma geração de mucambeiros que não precisou cortar os laços com a 
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comunidade para ir estudar e, especialmente, para trabalhar em um grande centro 

urbano como São Paulo ou Salvador, destinos de muitos por lá. Apaixonado pelo 

Mucambo, Danilo vive entre o tempo escola (15 dias) na EFA e no tempo comunidade 

(15 dias), tempo dedicado aos trabalhos na igreja, aos cuidados com o aviário 

construído por ele e seu irmão Maicon como requisito de uma avaliação do projeto 

escolar da EFA. Danilo foi o meu segundo contato na comunidade em 2009, época em 

que ainda era ainda um adolescente, estudante do Ensino Fundamental II na EFA de 

Antônio Gonçalves, na ocasião, enquanto caminhávamos pela escola na companhia 

também de Maicon, seu irmão, Danilo me falava a respeito do seu amor e saudades do 

Mucambo e da sua preocupação com a doença do pai. Na comunidade, depois de um 

ano e meio, encontro o jovem Danilo com semblante mais amadurecido, talvez pela 

morte do pai e consequente maior responsabilidade, como filho primogênito, de 

colaborar mais efetivamente com a sobrevivência da família. Fico surpresa também com 

a sua atuação dentro da comunidade junto a catequese das crianças na igreja, ao grupo 

de mulheres do reisado como tocador de pandeiro e, especialmente, junto aos eventos 

do samba, inclusive afirma, categoricamente, que o samba no Mucambo é uma coisa 

que está [...] no sangue, vem do sangue mesmo de família. 

Em sua fala, sobre a importância da igreja para a constituição da comunidade251,

Danilo destaca a convivência, a cooperação e a coexistência como sentidos 

                                                
251 Teoricamente o termo foi discutido por muitos clássicos da Sociologia, da Economia e da 
Antropologia, tais como: Ferdinand Tönnies (1973, 1995), Max Weber (1973), Robert A. Nisbet (1953), 
Martin Buber (1987), Talcott Parsons (1969), e os contemporâneos como Zygmunt Bauman (2003) e 
Boaventura de Sousa Santos (2000). Diante da diversidade teórica sobre o termo, Peruzzo & Volpato 
(2009), concluem que independentemente da época ou da região a palavra evoca sentidos de solidariedade 
e vida em comum, ou seja, significa um esconderijo dos perigos da sociedade moderna para enfatizar a 
afirmativa, cita Bauman (2003, p. 7 apud. Peruzzo & Volpato, 2009, p.140) “‘comunidade’ produz uma 
sensação boa por causa dos significados que a palavra ‘comunidade’ carrega”: é a segurança em meio à 
hostilidade. Já Boaventura de Sousa Santos (2000, 2005), crítico da ciência e da sociedade moderna 
afirma que estamos vivendo um momento de crise paradigmática e a saída da crise e consequente 
instauração de um Paradigma emergente não é simples e pode encontrar uma solução possível no 
conselho de Merleau-Ponty quando identifica as representações mais abertas incompletas ou inacabadas 
do nosso tempo como uma possibilidade a ser trilhada, ou seja, só a partir da modernidade é possível 
transcender a modernidade, diz o autor (2005, p. 74). A comunidade, (juntamente com o Estado e o 
mercado) é parte do pilar da regulação, considerado pelo autor como inacabado. inacabada e aberta e, 
portanto, capazes de “instaurar uma dialética positiva com o pilar da emancipação” (Idem, p. 75). Para 
Maffesoli (2005b, p. 153), pouco importa o termo empregado – tribo, clã, massa, ou comunidade – o
importante é que se trata de um estar-junto grupal que “privilegia o todo em relação aos seus diversos 
componentes”. O projeto da modernidade fazia do “eu” o elemento central, diz o autor, que em seguida 
aponta a precariedade da individuação como sendo  fonte de morte em detrimento da comunhão em torno 
de uma imagem comum, uma vez que essa garante a eternidade “da memória coletiva, a perpetuação dos 
mitos o papel desempenhado pelos contos e lendas no imaginário social e, claro, os costumes que, por 
sedimentações sucessivas”. (Idem, p. 156). Maffesoli chama de imagem tudo aquilo que provoca 
movimentos, efervescência e mostras de vitalismo, tais como a música, o esporte, a política e a religião. 
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fundamentais desenvolvidos dentro desse ecossistema sócio educativo. Estes sentidos 

aparecem como elementos que contribuem para tornar “o povoado disperso” em uma 

unidade, na medida em que ligam, aproximam e reatam os laços espirituais e afetivos 

dos moradores. Possível afirmar que estes sentidos alimentam o estar-junto252 do grupo 

que, diante das adversidades objetivas ligadas a reprodução material das suas 

existências, necessita vencer distâncias espaciais e construir o desejo de cooperar com 

os outros em situações da comunidade.                                                                    

Na América Latina, a partir de 1968253, a conotação política desses sentidos 

expressos por Danilo como o elã comunitário passou a ser desenvolvida por meio das 

ações formativas das Comunidades Eclesiais de Bases ( CEBs) da igreja católica que 

relacionou o sentido de comunidade à noção de “base”. Dessa maneira, institui uma

formação que proporciona a proliferação e consolidação das propostas de vida em 

comum como mutirões e mobilização popular com o intuito de resolver os problemas 

sociais e eclesiais gerando, a partir dessa formação, vários movimentos sociais tanto no 

meio urbano quanto no rural. Nestes termos, a formação e organização dos leigos, e das 

pastorias da igreja, eram mediadas por uma metodologia que entrelaçava (entrelaça) 

passagens bíblicas à discussão dos dilemas sociais do cotidiano, bem como a 

valorização e fortalecimento das manifestações culturais e religiosas tradicionalmente 

vivenciadas pela comunidade como veículos de identificação e pertencimento do grupo, 

fundamentais para a constituição do sentido de comunidade.

Desse modo, os fundamentos afetivos e emocionais ligados à ideia de 

identificação e pertencimento do grupo são expressos por meio de eventos criados e 

recriados tradicionalmente e que servem de veículos de estímulos e animação desses 

fundamentos, destaco da pesquisa de campo os seguintes eventos: as festas, encontros 

religiosos e a devoção aos santos. A partir daí, então, vale destacar que  festa e devoção 

se complementam nesse estimulo ao saber estar-junto comunitário.

                                                                                                                                              
“tudo passa por imagem espetacular e tudo é pretexto para reuniões nas quais se possa partilhar essa 
imagem” (Idem. p. 156)
252 Meffesoli (2005b, p. 162) enfatiza a viscosidade como tendência grupal a adesividade de G. Durand 
que difere da atitude esquizomorfa da modernidade que tende a separar, dissociar, cortar. 
253 Ano da Conferência Episcopal de Medellín (1968) onde o tema: Presença da Igreja na Atual 
Transformação da América Latina a Igreja latino-americana consolidou a “opção preferencial pelos 
pobres” a partir de teologia da libertação, “voltada para a realidade do continente configurada por uma 
expressiva desigualdade social proporcionada pelo sistema capitalista que por aqui se desenvolveu. Tendo 
como, essa Conferência fomentou um novo modelo de catolicismo preocupado com os problemas sócio-
políticos e, ao mesmo tempo, deu legitimidade a uma nova forma de organização” (COSTA, 1996.)
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7.1 O papel dos santos na aprendizagem do “nós” comunitário: festa e devoção 

Diante da evidente presença dos santos na vida da comunidade, é possível afirmar 

que esses seres elevados à condição sobrenatural mas de confirmada existência material, 

marcada por vitoriosas façanhas frente a problemas de ordem objetiva como pobreza, 

violência, doenças – educam e transmitem valores fundamentais a constituição do “nós” 

comunitário. 

Na decoração das casas dos moradores do Mucambo é comum encontrarmos 

imagens de santos, especialmente de Santo Antônio, padroeiro da comunidade; 

Encontram-se ainda cruzes e rosários dependurados na cabeceira das camas, e no canto 

das salas; durante o mês de dezembro, “a lapinha” (como é chamado o presépio). A 

festa do padroeiro acontece no dia 13 de junho com missa, só que antes da grande festa, 

as pessoas organizam as chamadas “trezenas de Santo Antônio” nas casas. Comemora-

se também o Natal, o dia de Nossa Senhora dos Anjos e desde que o reisado foi 

retomando em 2000 acontece todo ano, além dos eventos da quaresma, dos batizados e 

casamentos.  

A agenda dedicada a religião é intensa e festiva, oportunizando aos moradores 

momentos de devoção e de entretenimento. Além dos encontros coletivos na igreja, é 

comum entre as pessoas mais velhas a prática de rezar o terço. Vilobaldo Farias se 

orgulha de rezar o terço todos os dias: “ você pode chegar na minha casa às 4 horas da 

manhã que eu e minha mulher estamos rezando o terço, chova ou faça sol, a gente não 

deixa de rezar nem um dia”.

 A relação educativa entre homem-mulher e os santos, potencializada pelos  

eventos, é regida por comportamentos que alimentam as práticas cotidianas quando 

tomados como exemplos a serem seguidos. Esses comportamentos falam de valores de 

solidariedade, amor ao próximo, respeito mútuo e falam também de restrições 

moralistas. A importância da experiência religiosa na preservação e criação dos 

costumes e na organização social é visível na comunidade.  

Importante destacar que todos os eventos religiosos são organizados, em sua 

maioria, pela própria comunidade; acontecem com relativa autonomia no que tange à 

participação de padres, freiras ou pessoas de poder de dentro da instituição. A presença 

de representantes ligados à instituição na organização e no desenvolvimento se dá, 

como diz Brandão (2002), ao analisar as característica do catolicismo no meio rural, em 

determinadas ocasiões, ou seja, o povo só “ocupava padre”, para certas bênçãos ou 
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rituais de passagem, mas o resto da vida de fé ficou mesmo por conta dos “recursos 

miúdos dos objetos simbólicos de fé” das lideranças locais (BRANDÃO, 2002). 

O dia “da santa missa”, momento em que tem padre, é muito esperado ao ponto 

de todos organizarem o ritual de forma mais, como disse Vilobaldo, “caprichada”. 

Primeiro os jovens organizam o espaço da missa debaixo das grandes mangueiras que 

ficam na pracinha; para a decoração, muitos ícones que lembram a fartura oferecida 

pelo trabalho na terra; organizam também apresentações teatrais para o “ofertório” e 

demais etapas da missa; na cozinha da escola, o farto almoço coletivo é preparado; 

outros e outras preparam músicas para serem tocadas e cantadas com som mecânico e 

muitos instrumentos musicais (violão, pandeiro, teclado, triangulo, surdo).  

Além dos eventos religiosos organizados e desenvolvidos dentro da comunidade, 

existem também eventos da agenda oficial da Igreja realizados durante o ano. O 

exemplo mais emblemático de um evento acontecido dentro do calendário oficial é o 

encontro denominado de Missão da Terra, acontece há 32 anos e pode ser definido 

como um evento religioso de caráter político. A 32ª Missão da Terra aconteceu em 25 

de setembro de 2011, na cidade de Antônio Gonçalves-Ba, cidade sede do município, 

com o seguinte tema: Cuidar da vida no planeta é a nossa Missão! Vamos salvar a 

nossa serra: terra e água, vida para o sertão! O evento contou com aproximadamente 

5.000 pessoas, católicos das Comunidades Eclesiais de Base, das Paróquias vizinhas, 

militantes dos movimentos sociais, de entidades sindicais e associativas e organizações 

não governamentais que: 

Ao pé da Serra da Jacobina, nas margens do Rio Água Branca, 
afluente do rio Itapicuru, pudemos contemplar a importância das 
serras – as “produtoras” das águas e das matas – as protetoras da terra 
e da água –, e perceber o quanto a vida depende de que serras e matas 
estejam plenas, preservadas, protegidas. Descobrimos, porém, o 
quanto estão ameaçadas por empreendimentos de mineração e do 
agronegócio principalmente nas comunidades de fundo e fecho de 
pasto. (Carta CPT 32ª Missão da Terra, 2011 www.cpt.org.br acesso 
em 15/05/2012) 

A comunidade do Mucambo participou do evento com um número significativo 

de fiéis, aproximadamente 20 pessoas entre jovens (sua maioria), crianças e adultos 

(homens e mulheres). Tive a oportunidade de participar do evento na companhia dos 

mucambeiros que, além da presença, participaram ativamente da programação, 

Vilabaldo Farias fez fala às margens do Rio Água Branca, denunciando a ação nefasta 
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das mineradoras como a Ferros e Ligas da Bahia S/A Ferbasa, Cimpor, Caraíba Metais 

e Yamana Gold254:

[...] o minério sai da nossa região e deixa só os estragos, o câncer que 
não acaba nunca [...] a coisa mais difícil que eu queria dizer [...] de 
acordo com os dados do DNPM o que vai acontecer com Antônio 
Gonçalves [...] 196 licenças para explorar minério lá no Mucambo, a 
Serra da Várzea Comprida e Serra da Várzea Redonda, tá toda fatiado 
[...] o poder público não se mexe, ele não se manifesta agradeço ao 
Senhor Jesus Cristo por nos dar coragem para nos manifestar [...] se 
não for através de nóis não tem mudança [...]. (Vilobaldo Farias, 
25/09/2011). 

Como sede da Missão da Terra, o município de Antônio Gonçalves ganha espaço 

central nas discussões a respeito do tema proposto, a liturgia e as reflexões tendem a 

tomar o contexto do município que sedia o evento como ponto de partida das denuncias 

e reflexões que seguem em meio às orações, músicas e dramatizações teatrais. 

Considerado “o cinturão verde” da região, as discussões, denúncias e demais 

performances giraram em torno da temática “terra e água”. 

Nessa dinâmica de organizar e participar de todos os rituais de fé, a comunidade 

acaba costurando uma “viscosidade”, uma unidade entre seus membros e outras 

comunidades em  movimento endógeno e exógeno da prática da fé. Além de possuírem 

aproximação espacial e laços fortes de parentesco e compadrio, no caso desse último, 

seus laços são acordados e celebrados dentro do topo igreja, ou dentro do espaço da 

festa de São João (como já descrevi no inicio dessa tese, enfim por meio de um santo 

aquele (a) que não é parente se torna), possuem também uma cumplicidade espiritual. 

7.2 O reisado do Mucambo: uma sabença lúdica-religiosa

Não é exagero afirmar que o Mucambo, mais do que uma comunidade religiosa, é 

uma comunidade lúdica, ou como dizem por lá, animosa. Antônio Candido, em Os 

Parceiros do Rio Bonito (1997),  nos ensinou que no agrupamento de famílias caipira, 

as pessoas são vinculadas pelo sentimento de localidade movidas pelas atividades 

lúdico-religiosas. Para Cândido (1997), as festas do padroeiro contribuem para a 

constituição da sociabilidade do caipira. Assim, diante da intensa agenda de eventos 

religiosos do Mucambo, busquei compreender a potencialidade educativa das festas 

religiosas para a vida em comunidade. Foi possível identificar o que representa essa 

                                                
254 Mineradoras que atuam na região, desde a década de 1960. 
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potência a partir da festa do reisado e da realização constante do samba255, essa última, 

apesar de ser uma manifestação “profana”, incorpora-se aos festejos “sagrados”. 

A festa acontece todos os anos no mês de janeiro256 - ai quando é 1º de janeiro a 

gente começa com o  reisado, e aí é o pessoal  brinca até o dia 06, só que nós quando 

nós invernamos nós brincamos até 12, 15 de janeiro, diz D. Antônia, a organizadora da 

festa257. De acordo com D. Antônia, antigamente só existia o reisado dos homens, até 

que as mulheres resolveram organizar o próprio reisado: “esse reisado começou né, no 

tempo dos meus antepassados, aquele pessoal mais velho antes era só o reis dos homens 

não tinha os reis das mulheres e começou um grupo das mulheres mais velhas e ai 

colocaram a juventude...” (D. Antônia). A criação de um reisado feminino aponta para a 

atualização do costume popular religioso em que o fluxo contínuo altera, incorpora, 

recria e inventa outras formas de fazer a festa.  

Juntas, na igreja, as reiseiras iniciam a produção da festa que vai desde a confecção 

das vestimentas e adereços até a tarefa de ensinar os versos, as cantigas, e, 

especialmente, o sentido tradicional que move o festejo – comemorar a vinda do Deus 

menino. Todo o esforço coletivo é para, como nos disse D. Antônia, sair uma coisa 

organizadinha. De modo coletivo, elas costuram as saias com lençóis coloridos, exceto 

o da Rainha que é mais discreto; confeccionam os adereços (coroas, ramo de flores, 

coração de papel, viola de papel e capuz) com papel celofane, cartolina; e ensaiam os 

cantos e o texto teatralizado do reisado. Aliás, toda a festa é uma manifestação 

educativa, começando pelos preparativos, passando pelo giro da folia nas casas dos 

devotos e chega até a comunidade como um todo que se diverte observando o 

desenrolar da festa. Há, durante a produção das etapas,  transmissão e construção de 

saberes em que todos aprendem.  

O modo de perpetuar o costume do reisado é aprendido de forma espontânea pelas 

crianças e jovens sem que haja qualquer inscrição formal que os vincule; como 

membros do reisado aprendem o costume na medida em que, acompanham o ritmo do 

fazer e do ir a festa: “seus papéis e a hora de exercê-lo, porque lhes é permitido 

                                                
255 Inicialmente montei um calendário, com a ajuda dos moradores, com todas as festas religiosas da 
comunidade, depois tentei participar de algumas das festas fazendo filmagens ou registros fotográficos. 
Esses registros foram socializados na comunidade gerando muita satisfação entre os moradores. A festa 
do reisado foi filmada e consta no Anexo A. 
256 O reisado ficou parado por alguns anos e as pessoas resolveram retomar a festa quando da necessidade 
de arrecadar dinheiro para a construção da igreja nova de Santo Antônio, o que revela a importância da 
religiosidade para a comunidade. 
257 Devido a problemas de saúde, D. Antônia passou a função para Vanusa. 
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conhecer o legado dos mais velhos recriado no presente, assim como sua história que é 

valorizada constantemente” (MOURA, 1999, p. 111 apud. OLIVEIRA, 2006, p. 100)  

Práticas e saberes que se constituem no desenrolar do processo de preparação e 

vivência da festa marcada pela oralidade como recurso principal de transmissão: 

Nunca precisei de copiar, comecei brincar com elas, no início era 
outro grupo, nessa época eu não brincava, né. Aí , era o grupo dessas 
mais velhas, como minha cumadre Lourdes, você viu ela lá, cumadre 
Francisca, esse povo começou da Baixinha, esse reisado era lá da 
Baixinha, depois elas começaram. Aí formaram esse grupo, né, elas 
brincavam só, eu não entravam nesse tempo, eu sabia ,tinha menino, 
era menino pequeno. Aí quando os filhos foram crescendo também, aí 
eu comecei acompanhar, e aí pronto, aí não saí mais... Aprendi com 
elas, né. De lá da Baixinha, ai comecei entrei com elas também, elas 
sabem um pouco, outros poucos, elas não sabem também, mais 
onde eu via, também eu tinha uma mente boa também, eu 
encaixava na minha caixola. Aí, eu aprendi tudo, graças a Deus hoje 
eu sei tudinho. (D. Antônia, 03/01/2011).

Os momentos de preparação são férteis, apesar de curtos e de programação 

descontínua, e podem ser considerados, como prefere Brandão (1989, p. 18) como 

processos sociais de aprendizagem:

As pessoas convivem umas com as outras e o saber flui, pelos atos de 
quem sabe-e-faz, para quem não-sabe-e-aprende. Mesmo quando os 
adultos encorajam e guiam os momentos e situações de aprender de 
crianças e adolescentes, são raros os tempos especialmente reservados 
apenas para o ato de ensinar (BRANDÃO, 1989, p. 18).

Tudo pronto, é a hora do giro nas casas. O dono-da-casa convida o reisado e, na 

noite combinada, aproximadamente 12 mulheres vestidas com suas respectivas 

personagens, as chamadas figuras, cantam em frente à casa. A presença do grupo das 12 

reizeiras indica a hegemonia feminina do folguedo, entretanto é marcante a presença 

dos homens tocando instrumentos O reisado bate a porta cantando os seguintes versos: 

Ô de casa, ô de fora, 
Maria vai ver quem é, 
Somos cantodô de reis, 
Quem mandou foi São José. 

Me abre essa porta também o portal (bis) 
que eu quero ver a dona do salão (bis) 

Me abre essa porta janela e tudo (bis) 
que eu quero ver a dona do (bis) 

Me abre essa porta me quereis abrir (bis) 
Que somos de longe queremos seguir (bis) 

Me abre essa porta por nossa senhora (bis) 
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Que as ciganinha Já vão é embora (bis) 

O dono da casa mandou nós entrar (bis) 
O dono da casa é bom ele dar 
Garrafa de vinho e docinho de araçá (bis) 

A frente do reisado, ficam a D. Antônia, Raimunda e Vanuza (ao lado), figuras 

guias dos cantos entoados na primeira voz, cuja função é a de puxar os versos para que 

as demais figuras, em coro de segunda voz, respondam. Depois de recebidas pelo dono-

da-casa que abre a porta com o ar de alegria e contentamento, as reiseiras desenvolvem 

a performance sempre em roda com movimentos circulares puxados pelas vozes das 

guias.  

Brandão (1980), ao estudar os reisados na zona rural de Goiás, percebeu que 

esse ir a festa provoca a articulação entre dimensões distintas da vida, na medida em 

que permite a fusão entre espaços públicos e privados (casa e rua) e unifica polaridades 

como o sagrado e o profano, a devoção e a diversão, a restrição e a permissividade. Ao 

subverter a ordem social cotidiana, a realização da festa gera uma experiência de 

comunitas, o sujeito rompe com determinadas ordens corriqueiras do seu cotidiano e 

experimenta sentir outros sentimentos, outros sentidos da vida. 

As chamadas figuras, personagens escolhidos para compor o reisado, são 

veículos performáticos que permitem a experiência plena do ir a festa. Ao representar a 

personagem na festa, os sujeitos se permitem fazer coisas e dizer palavras distintas das 

usualmente convencionais e estão a salvos e protegidos de qualquer juízo moral, pela 

personagem que representam (Idem.). Essa possibilidade teatral, lúdica, provoca muita 

diversão e alegria para quem participa, as falas que seguem representam bem esse 

sentimento de alegria como o sentido principal atribuído ao reisado: 
[...] Modo da gente se divertir, modo de fazer a as pessoas não deixar 
acabar as culturas. Coisa que a gente gosta de fazer, as pessoas gostam 
de ver. (Danuzia reiseira, personagem cigana pedideira, 03/01/2011) 
[...] É uma coisa muito ótima, além do mais a gente se adverte muito, 
é uma coisa que se você tiver triste a tristeza vai embora. Só em falar 
em reisado... é um mês de festa, de alegria. (Marli reiseira, 
personagem- sereia, 03/01/2011) 
Pode a gente tá com aquela tristeza danada quando a gente entra na 
brincadeira aquelas coisa sai. (D. Laura reiseira- personagem -Dama 
do senhor, 03/01/2011)

Assim, para os reiseiros mucambeiros ir à festa significa experimentar uma 

alegria imensurável porque está associada também a valorização do lugar. Quando o 

reisado é convidado para se apresentar em outras comunidades é como se o que eles  
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tivessem o reconhecimento público ampliado e importante para a elevação da 

autoestima e do orgulho de ser mucambeiro: 

Então. Aí eu digo: oie ... “ah, mas a gente não sabe”, quem souber, 
quem souber é que apresenta. Aí foram. “ah, mas foi um sucesso”, na 
semana que eu fui pra Petrolina, quando eu venho de lá pra cá, o 
menino veio falando: mais Dona Antônia foi um sucesso, eu nunca vi 
uma coisa bonita daquele jeito, um povo de garra, um povo que brinca, 
um povo que a se diverte, um povo animado. Ele disse: oie, lá tem 
várias apresentações, mas só o Mucambo fez bem. (D. Antônia,
03/01/2011) 

inclusive agente foi agora em novembro foi lá na Escola Agrícola 
apresentar o reisado por que os monitores pediu e a gente saiu de lá com 
100% de aproveitamento, foi a melhor apresentação, pra você ter um 
ideia, por que a gente não apresentou nem apresentou o reisado todo... 
(risos) (Danilo Farias, 21/012/2010) 

Segundo D. Antônia, diferente dos reisados da região, o reisado do Mucambo 

contém poucas figuras (personagens) e os enumera segundo a sua hierarquia: a cigana 

pedideira; a viúva, o marido da viúva (palhaço); o cupido; dama do senhor; e as ciganas. 

Tem também os tocadores de pandeiro, zabumba, triangulo. São esses personagens que 

levam de casa em casa a alegria mencionada nas falas anteriores e que, com muita 

alegria, tecem a vida em comunidade. A literatura sobre folia de reis indica que há no 

Brasil variações na reprodução da festa. Dessa maneira, o reisado do Mucambo 

apresenta uma singularidade que associa, ao ritual, um texto teatralizado e samba 

conferindo à essa tradição em folia258 efeito original. Brantes (2007) informa que a 

inclusão, na performance do reisado, de texto falado e da figura do palhaço é comum 

nas folias de reis das regiões sudeste e centro-oeste. 

O momento da entrada do noivo da viúva é um dos pontos altos do reisado. 

Quem está assistindo ri muito da performance do noivo que aparece trajando calças 

velhas, paletó desajeitado, peruca descabelada e uma garrafa de cachaça debaixo do 

braço. Depois de perambular entre o público que reage dando muitas gargalhadas 

começa a encenação do texto falado em forma de rimas, travado entre a viúva e o noivo. 

O texto aponta para uma discussão de gênero interessante porque narra a história de 

uma viúva que, ao se casar de novo, descobre que o atual marido é alcoólatra e 

autoritário e, por essa razão, resolve se separar – melhor ficar sozinha do que mal 

acompanhada –, diz a viúva, ao tempo em que, resoluta, abandona o marido alcoólatra, 

                                                
258 Nome do documentário elaborado como resultantes da pesquisa que serviu como devolutiva do 
processo. Ver anexos. 
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a gesto dramatizado, neste momento de fúria e decisão, é representado por  um pé na 

bunda do marido. Interessante também é a reação da plateia que vibra com a decisão e, 

especialmente, com o gesto da viúva. 

A cena subverte valores e práticas hegemônicas de casar da comunidade e da 

própria igreja. Durante o trabalho de campo, registrei apenas uma separação 

matrimonial de casal composto por um membro “de fora” da comunidade. A separação 

encenada subverte também o próprio preceito católico que tem como doutrina máxima 

para o casamento o viver “unidos para sempre, até que a morte os separe”. Assim, 

indago – é essa manifestação, um paradoxo259?

Outro momento animoso é o da performance da cigana pedideira que em versos 

pede ao dono-da-casa pedaço de galinha, pedra de esmeraldas, dinheiro, etc. O dono-da-

casa deixa a cigana cantar os versos por muito tempo, o que exige da personagem boa 

memória e criatividade para improvisar versos. A cigana só deve parar de cantar depois 

que o dono-da-casa oferecer uma quantia em dinheiro ou um presente qualquer. 

São muitos os personagens e a questão étnica260 aparece quando tentam explicar 

a escolha das figuras do reisado. Inicialmente, pensei que as figuras escolhidas fossem 

iguais nos reisados da região, especialmente da Baixinha, cujo reisado serviu de 

referência para o Mucambo. No entanto, D. Antônia trata de esclarecer a justificativa da 

permanência e da exclusão de alguns deles. A fala da reiseira leva a refletir sobre a 

relação entre etniciadade, tradição e memória: 

As personagens são só essas mesmos, né, porque tem muito reisados 
que tem caboclo. Nós não gosta, esse tipo de caboclo que é uma coisa 
que entra naquela brincadeira, mas uma coisa que Judeia muito dos 
outros, que corre atrás dos outros, que bate nos outros, nós não quer 
esse tipo de coisa, porque quando a gente chega no lugar pra brincar, 
aí muitos perguntam: Tem caboclo? Tem não. Aí então encostam. 
Nem todo mundo gosta de caboclo, né.? E aí outros também têm 
mulinha, nós também não tem, né. Outros tem também tem negra, 
essas coisa... tem caipora, nós também não tem, o nosso é 
simplesinho, só coisa mesmo da igreja. (D. Antônia, 03/01/2011)  
[grifos meus] 

                                                
259 VASCONCELOS (2012) “Quem me fez casar diversas vezes foi muita sorte”: memória e construção 
de si de uma casamenteira do sertão baiano In. Anais XI Encontro Nacional de História Oral 10 a 13 de 
julho de 2012, UFRJ, Rio de janeiro. 
260 Além das questões de gênero e étnicas, o reisado também é marcado pelo encontro de gerações: 
encontrei dançando D. Antônia, Lourdinha (nora de D. Antônia) e Maísa, Maicon e Danilo (netos de D. 
Antônia) e D. Laura e Patrícia, sua neta. Foi possível observar tais questões também  na plateia:  crianças, 
velhos e adultos acompanham os reis. A performance dos personagens, o leitor pode acompanhar 
assistindo ao documentário, Reisado do Mucambo: tradição em folia (anexos 
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Na fala de D. Antônia, a questão de incluir e excluir personagens do reisado 

envolve uma reflexão do que pode e do que não pode, o que deve e o que não deve 

permanecer no costume de dançar o reisado, ou seja, uma relação de poder e dever. Já 

vimos anteriormente que a memória é seletiva e quando os sujeitos recriam os costumes 

de uma festa popular, como a do reisado, por exemplo, escolhe o que deve ser 

perpetuado; ou seja, os elementos que são considerados relevantes para a preservação de 

um modo de ser e, sobretudo, o que não é interessante manter como elemento de  

identidade. Portanto, incluir e excluir figuras do reisado tem uma intencionalidade e o 

costume segue se recriando de acordo com os interesses e influências internas e externas 

ao grupo. 

A intencionalidade revelada para a escolha das figuras ficou evidente a negação 

de vincular a identidade da festa a personagens (como o do caboclo, mula, negra e 

caipora) que fogem do universo da igreja católica e assim, relacionar a identidade da 

comunidade a uma herança ou referência africana. Dessa forma, a festa do reisado é 

também um momento para a comunidade afirmar identificações e exclusões identitárias. 

As razões que movem essas exclusões e identificações e que tecem a identidade da 

comunidade, merecem ser melhor estudados por outros pesquisadores mais próximos da 

questão, acredito ser este um universo de contornos históricos e culturais sinuosos e, 

portanto objeto desafiador para as Ciências Humanas. No entanto, arrisco outras 

observações nesse sentido, a partir da vibrante relação do samba com o ritual do reisado, 

assim trazer a tona a força do samba para a comunidade, pois, no Mucambo, de 

mamando a caducando, samba.

7.3 De mamando a caducando, samba: o samba na tessitura do nós comunitário  

Ah, lá todo mundo sabe sambar, minha irmã. De mamando a 
caducando, samba. Todo mundo sabe por que lá cultura de lá toda vida 
é essa, né? A cultura lá é essa, desde quando eu me entendi, já a 
brincadeira de lá, já era negócio de samba, lá não tinha esse negócio 
de ralar buxo não, que nem  o povo fala hoje, negócio de forrozinho. E
aquele menino meu mesmo que hoje é o pai do reisado no samba, antes 
ele num queria nem saber dessa brincadeira, quando a gente dizia 
vamos pra brincadeira lá fulano, ele dizia: o que é? é forró ou é samba? 
É samba. Diabo de samba. E hoje, ele num quer nem saber é de forró, o 
negócio dele hoje é samba. É louco por esse samba é louco, é louco. É 
tanto que todo ano ele completa ano em primeiro de novembro e é 
samba na casa dele. Todo mundo samba de avoar os cabelo. E ali é 
tudo, aquelas meninadas tudo, aquela do Sérgio, aquela da Lourdes pelo 
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amor de Deus é umas... de samba ali, é tudo. (risos) (D. Antônia, 
23/12/2012261) 

A expressão mamando a caducando serve para explicar a amplidão da 

participação dos mucambeiros na festa. Serve para nos indicar que todos sambam 

independentemente da idade  – pode ser uma criança pequena ou um ancião – e do sexo 

– sambam homens e mulheres, moças e rapazes; o samba é, pois, um ritmo 

compartilhado por todos. A despeito de outros gêneros e influências musicais comuns 

no sertão como o forró, os mucambeiros preferem sambar na noite de São João, como 

também nos batizados, nos casamentos, nos reisados, tudo é motivo para um 

baticaché262.

O momento do samba dentro do reisado acontece no finalzinho do ritual e serve 

para agradar o dono-da-casa, como disse Joba263: o dono-da-casa pede o samba e a 

gente então faz [...]. A roda das reiseiras se amplia para receber os demais moradores 

que acompanham o reisado e sem distinção de sexo ou idade. A democratização 

anunciada na expressão de D. Antônia, de mamando a caducando, samba, provoca uma 

relação mais direta entre todos os membros do reisado e os demais moradores. Desse 

modo, como expressa D. Antônia, o couro come! [...]e todo mundo samba de avoar os 

cabelos. Dentro da roda duas pessoas sambam. Em seguida uma delas sai e outra é 

chamada para entrar da roda. Intercalando o vai e vem, entra outra dupla que faz uma 

espécie de repente de versos em tom que se assemelha ao aboio dos vaqueiros. 

Literalmente a pequena sala esquenta e a animação aumenta a cada repente de versos 

aboiados264. Assim, a roda permanece até quando houver resistência ou caso o reisado 

tenha outra casa para visitar. 

A presença marcante do samba na comunidade confere algumas pistas da 

herança africana na cultura local, embora não reconhecida por motivos que só uma 

investigação mais atenta poderia elencar. Aqui nos cabe refletir que o ato religioso da 

festa de reis da comunidade do Mucambo, mesmo se esforçando para só incluir dentro 

do ritual apenas as referências do universo da igreja católica, deixa escapar pistas 

daquela herança. No dizer de Certeau (1995, p. 59), “se o povo não fala, pelo menos 

pode cantar”:

                                                
261 A entrevista foi realizada na cidade de Campo Formoso BA, na ocasião, D. Antônia estava hospedada 
na casa de parentes para fazer tratamento de saúde. 
262 Batida de samba. 
263 Joilson Freitas, o noivo do reisado. 
264 A filmagem do documentário foi realizada na sede da Associação. 
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Verso 1 
Lá na colônia não se fuma mais charuto 
Lá em colônia não de fuma mais charuto 
Só fuma cigarro branco da carteira de Mazu 
Só fuma cigarro branco da carteira de Mazu.   
                                   Verso 2  
O besouro cerra o pau e o bagaço cai no chão (Bis) 
Se quiser me dar me dê, mas pedir não peço não (bis) 
Oi nega danada é a nega Luzia se deita de noite e trabalha de dia 
Que dor de cabeça a maior agonia oi a, a, a, 

O canto entoado em comum deixa escapar vestígios invisíveis de outras 

racionalidades, outros símbolos formadores do Mucambo contemporâneo. Os costumes 

cristãos aprendidos ao longo do tempo se acentuam mais fortemente no dizer das 

palavras, no entanto, ao cantar que “lá em colônia não se fuma mais charuto” e que a 

agonia da “nega danada é a nega Luzia que se deita de noite e trabalha de dia”, os 

mucambeiros cantam os silêncios da palavra dita de outra forma. Assim, é que a 

proximidade com a moral cristã não anulou a conservação de saberes e cantos herdados 

dos antepassados revelando, dessa forma, outra forte matriz cultural – indígena e 

africana – no estar-sendo265 da comunidade. 

Depois de sambar muito, até avoar os cabelos, as reiseiras tomam de novo a 

direção da festa e entoam, na roda, o canto de despedida do reisado: 

Adeus, adeus, companheiro 
Nós já vamos nos arretirar 
Quem tiver com saudade 
Querendo pode nos acompanhar  

É comum também o dono-da-casa oferecer, ao finalzinho de ritual, garrafas de 
cachaça e/ou vinho: 

É bom demais, é bom demais.  É assim a brincadeira de reisado, a 
gente não brinca mais, não bebe mais porque a gente num..., que é de 
brincadeira, mas o que é de bebida que a gente arruma, tem vez 
quando é meia noite temos que sair com um sacão de bebida pra 
esconder, pra guardar. No ano trazado mesmo no encerramento do 
reisado, agente foi brincar na Itinga. A gente ganhou tanta da bebida, 
tanta da bebida, aí na Itinga. Que chegamos no Brejão da Grota  nós 
guardou e no outro dia viemos buscar de animal. Mais era litro de 
bebida e garrafa de bebida que a gente fez um samba, né?  
Terminamos de brincar reis nas casas que faltava e já deixemos pro 
encerramento, ai fizemos o samba. E a bebida que a gente arrumou 

                                                
265 Filósofo argentino Rodolfo G. Kusch, na década de 1970, estudou a cultura quechua. Para o 
pensamento Kuschiano, a realidade da América Latina, a formação cultural da América Latina está 
marcada pela diferença entre o “ser” e “estar”. O ser enquanto pode migrante europeu agressivo, invasor, 
conquistador e calculista e o “estar” ocorre no modo de viver na natureza em que o homem contemplativo 
configurado por um mundo mágico e cheio de simbologias que se reconstrói em diálogo com o “ser”. 
Assim, a América Latina é formada por essas duas referencias. 
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durante o reisado deu pra beber  a noite toda  todinha. O povo bebia 
demais. Todo mundo participa, todo mundo brinca, cachaça de dá no 
pé, mais você não ver um bebo. Não tem confusão, e não tem um 
bêbado. Porque você pode ta morto, morto de não se segurar em pé , 
você cair ali na roda de samba, sambou um pouquinho a cachaça sai 
toda no suor, neste instante você ta sadio (risos). (D. Antônia, 
03/01/2011) 

Tudo termina em samba e a cachaça oferecida é um costume. Para Brantes 

(2007, p. 35), o costume, fortemente presente na zona rural, proporciona encontros que 

“[...] assim como as relações de parentesco e a religiosidade, fazem parte da vida 

comunitária”. A prática do samba associada à festa do reisado faz parte do modo como a 

comunidade constituiu a festa e, portanto elemento fulcral para compreender a vida em 

comunidade: convívio marcado pela relação complementar, dialógica entre 

aprendizados de diversas matrizes culturais. Sabendo disso, procurei seguir a orientação 

desta autora e participar das rodas de samba, sambando – atitude, ao mesmo tempo, 

prazerosa e difícil pois a forma de dançar o samba no Mucambo é bem distinta da de 

meu conhecimento. D. Antônia, no entanto, deu-me as dicas necessárias para o 

aprendizado: 

[...] ali você vai na batidona do pandeiro e na palma do povo. Você 
presta atenção ali na palma do povo e na batida do pandeiro ai você leva 
os pés. Vai embora, pega outra que sabe brincar também e vai embora. 
Tem gente que ta lá na brincadeira que não sabe nem o que é samba, 
mais né, começou pegou um, começa uma duas ou três vez, de meia 
noite em diante está sambando iguais aos outros, é fácil. (Antônia 
Farias, 03/01/2011) 

Sambando, me aproximei do mundo festivo/ lúdico que tece a comunidade, e pude 

experimentar o sentido do samba na tessitura do estar-junto em comunidade. Dele 

ressalta a força coletiva da alegria em diversas dimensões, como força invisível que une 

sentimentos bons e pulsões misteriosas. Enfim, força de atração poderosa em torno da 

prática do samba experimentada pela comunidade. Uma experiência “estética, enquanto 

aisthésie, isto é, vivido emocional comum” (MAFFESOLI, 2005, p. 18). 

Assim, para as reiseiras mucambeiras ir à festa significa vivenciar uma alegria 

incomensurável, movida pela atração emocional e alimentada pela troca (dentro da roda 

de samba e do reisado) de olhares, suores, sorrisos, emoções e, especialmente da atitude 

comunitária que envolve festa e devoção. 

É neste sentido que, do ponto de vista estético, a vida em grupo se 
desdobra num conjunto de imagens nas quais, e através das quais, a 
comunidade é ao mesmo tempo, vivência e idealização, afirmação de 
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presença e retorno ao passado, criação e recriação permanente de 
sentidos na experiência do estar-junto. (PIMENTEL, 2002, p. 159) 

Considerando o reisado e o samba como manifestações culturais de cunho religioso 

ainda presente em comunidades rurais próprias de tradições e costume, no sentido de 

Hobsbawn (1984), onde diz que “é possível identificar um conjunto de bens materiais e 

simbólicos preservados do passado e repassados de uma geração à outra por meio dos 

relatos orais e da revificação do ritual, num movimento constante de reatualização”. 

Como costume, as referidas performances, criadas e recriadas a cada ano e a cada 

evento por meio da memória cultural passada de boca em boca de uma geração a outra, 

se apresenta no Mucambo como topo de conexão entre dimensões objetivas e 

dimensões espirituais, entre a devoção e a festa, e, portanto entre a celebração da vida 

de forma sagrada e profana. Dessa maneira, posso dizer também que se apresenta como 

ecossistema educativo de transmissão de identificações valores caros a comunidade que 

tece, entre essas dimensões aparentemente ambíguas, o seu estar-junto, ou o seu nós 

comunitário.

7.4 A complementariedade entre religião e política como recurso de defesa, de 

identificação, força e sabenças  

 A ambiência em torno da vida religiosa em comum produz também 

possibilidades de fusões entre o contexto religioso e o político, “é fonte rica nas 

transfigurações políticas266” (PIMENTEL, 2002, p. 158). A luta em torno da defesa da 

terra e construção da territorialidade foi possível porque no subterrâneo desse cotidiano 

seus sujeitos aprenderam a tecer movimentos de resistência e transformação dentro dos 

cenários político-sociais e lúdicos e sensíveis a adesividade, a unidade. 

 A existência da força simbólica construída entre a festa e a devoção estimula a 

construção de táticas, no sentido descrito por Certeau (2005), como produção de ações 

respostas as imposições externas. Essas táticas se formaram com o objetivo de 

responder a crueldade e a dominação do poder instituído que utilizando dos seus 

conhecimentos técnicos/peritos colocam em prática o pragmatismo econômico, ou seja,  

[...] o horror social, impulsionado pelo pragmatismo econômico, só 
não esmaga definitivamente as populações porque, nos subterrâneos 

                                                
266 Termo elaborado por Maffesoli (2005, p. 178) “[...] quando uma imagem se apoia sobre uma figura 
existente para tornar-se outra coisa. No caso, por conter elementos comunitários a política pode 
transforma-se em figura alternativa”.
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do dia-a-dia, surgem microscópicas construções sociais capazes de 
reinventar o querer viver e garantir um lugar para a imaginação. [...] 
Os caminhos encontrados pelos indivíduos e pelas massas no 
cotidiano para resistir ao horror do poder. Diante da crueldade da 
dominação, pintada sem complacência, a genialidade dos pequenos 
atos que, sem produzir revoluções, geram contra poderes 
responsáveis pela sobrevivência dos excluídos, os eternos excluídos 
da história. São eles que corajosamente correm dos esquemas perfeitos 
(SILVA, 2005) [grifos meus]  

O histórico elaborado pela comunidade fala dessa força “mágica” agregadora, 

gerada no seio da vida em comum, responsável pela adevisidade e pelo sentimento de 

união que eles chamam de fé:  

Em 1° de março de 2001, por exemplo, uma grande tempestade atingiu 
a comunidade com duração de cerca de 5 horas onde choveram em 
torno de 300mm e aproximadamente 310 trombas d’água, 
transbordando rios, derrubando e danificando casas, destruindo as 
plantações, matando e carregando animais, arrastando a ponte que 
estava quase no final da construção e ainda deixando a comunidade 
isolada, pois todos os caminhos e estradas foram bloqueados por tudo o 
que a tempestade conseguia arrastar. Diante desta catástrofe, mais uma 
vez, o poder público se negou fazer a sua parte deixando a comunidade 
isolada por 40 (quarenta) dias. Mas, como força e coragem não faltavam 
para o povo de Mucambo, eles recomeçaram com a mesma fé em Deus, 
certos que viviam ali mais uma página do Evangelho. (Documentário 
escrito da Associação, 2000, p. 2). 

 O papel da vida em comum, aprendido no seio da vida religiosa, também gerou 

respostas para outros problemas do cotidiano, como por exemplo, o da questão da terra 

ameaçada por grileiros e fazendeiros pecuaristas da região. Nesse contexto, marcado 

pelo conflito da terra, a vertente da igreja católica denominada de Teologia da 

Libertação, por meio dos trabalhos desenvolvidos pelas  Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), concebe um espécie de mediação junto às comunidades ameaçadas que 

desemboca no processo de luta em defesa da terra ao ponto de, como nos disse Maria 

Elizabete (na época membro atuante da CEBs Antônio Gonçalves-Ba), “a gente deixou 

de sentar como igreja e passamos a sentar como associação, mas tudo começou na 

igreja”. A celebração da missa era momento também de informação e formação, diz 

Rubens de Farias.  

 A ata da assembleia de fundação da Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

da Região do Mucambo de 17 de dezembro de 1987 (anexo B) registra que a mesma 

aconteceu na Capela de Santo Antônio. A potência dessas sabenças forjadas no 

subterrâneo do dia-a-dia da comunidade, nas ecologias das identificações, tomará a 
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dimensão de tática (CERTEAU, 2005) em resposta ao conflito instituído e em defesa da 

terra. Essa é a discussão que seguirá no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 8 

8 ASTÚCIA MUCAMBEIRA: QUANDO AS SABENÇAS SE TRANSFORMAM 

EM TÁTICAS DE DEFESA DA TERRA  

O conto de origem nagô, Ajaká iniciação para a Liberdade,267 serve de

inspiração arquetípica/metafórica da reconfiguração das sabenças costumeiras em 

táticas de defesa da terra. No relato de Luz (1999), Oduduwa, orixá da criação da terra, 

fica muito doente pondo em risco toda a existência, já que ele é o criador. O único 

remédio capaz de curar Oduduwa é a folha da vida, planta sagrada que representa a 

descendência e a renovação. “(...) Quem sabe reconhecer uma coisa em outra? Quem 

sabe adivinhar o que não se vê e não se toca? Quem pode sentir o impossível? Quem?”

Pergunta o Babalawô. Ajaká, neto de Oduduwa, aceita o desafio e parte em busca da 

folha da vida. Para tanto, conta com a ajuda das mães ancestrais, Akalá, Aroni, Iya mi 

Agbá, que oferecem a seguinte orientação:

[...] terá de aprender em seu próprio corpo. Com a cabeça, com as 
mãos, com os pés e o coração. Ori, Okan, ese e òwo. Com o estômago, 
com as vísceras, com a saliva, o esperma e o sangue, com a pele e o 
pensamento. A folha da vida está em alguma parte, em qualquer 
lugar no mais profundo recanto da floresta, na zona mais difícil e 
oculta. Os mistérios da vida estão em outros pontos da natureza, como 
em certas partes animais. Para sabê-los você terá de aprender a
transforma-se em bicho. Mas este segredo profundo e agudo como a 
ponta do espinho, um segredo das mães ancestrais. (LUZ, 1999, p. 
54) [grifos meus].

 Ajaká aprende o segredo das plantas que curam, aprende a conhecer o corpo dos 

animais, transforma-se em macaco. Neste processo, encontra-se com os Egunguns; estes 

provocam um grande ciclone e dentro dele, Ajaká é transportado para bem próximo da 

folha da vida que só se revela após  canto entoado por Ajaká. Assim, o nosso peregrino 

consegue salvar Oduduwa e completar todo o processo de iniciação. Por tanto amor e 

dedicação aos mais velhos e a existência da sua civilização, Ajaká recebe o título de 

Awasoju, aquele que vai à frente de tudo e de todos (LUZ, 1999). 

Luz (1999) analisa que todo processo de iniciação vivido por Ajaká, toda a 

aquisição de saberes aprendida por ele durante a viagem é interdinâmico, interpessoal, é 

                                                
267 Conto adaptado por Deóscoredes Maximiliano dos Santos, Juana Elbein dos Santos e Orlando Senna. 
Ver o conto em LUZ, Marco Aurélio, 1993 p. 40 e LUZ, Narcimária. Revista da FAEEBA, p. 53-55, 
1999.
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vivo e direto, sensível ao mundo invisível, a natureza; é pleno porque integra corpo, 

coração e mente e, por isto, apela para todos os sentidos. É, portanto, uma aprendizagem 

profunda e singular do homem com a natureza e a vida. Ele aprende na e com a natureza 

os mistérios da folha da vida. A natureza não é matéria prima para manufatura, diz Luz 

(1999, p.56). 

Inspiro-me neste conto nagô para iniciar a discussão das sabenças costumeiras268

que, como folha da vida representam, no contexto conflituoso ameaçador a existência 

das pessoas na terra, a descendência e a renovação. As sabenças costumeiras pulsam 

como potências imemoriais e fontes geradoras de novos significados e circunstâncias 

por meio das quais os sujeitos criam suas táticas de defesa em resposta às estratégias269

ameaçadoras de fazendeiros, mineradores e grileiros da região.  

Como arte do fraco, a tática (CERTEAU, 2011, p. 88-100) surge como ação, 

dentro de um espaço controlado pelo inimigo, reconfigurada por meio de vários saberes 

astuciosamente reunidos para insinuar o insight de outra coisa e atingir o destinatário.

É o raio, relâmpago, vento da meia noite, invisível e perspicaz que chega de surpresa e, 

como um golpe, visa a burlar o poder das estratégias de seus antagonistas. É a astúcia.

Como folhas da vida, os saberes se transformam, pela ação dos “fracos”, em outras 

possibilidades. Eis, portanto, a demonstração da astúcia, da vitalidade cognitiva270 dos 

mucambeiros que em sua:  

[...] densidade paradoxal, esta palavra destaca a relação de forças que 
está no principio de uma criatividade intelectual tão tenaz como sutil, 
incansável, mobilizada à espera de qualquer ocasião, espalhada nos 
terrenos da ordem dominante, estranha às regras próprias da 
racionalidade e que esta impõe com base no direito adquirido de um 
próprio. (CERTEAU, 2011, p. 96) 

Como relatado anteriormente, as terras de uso e ocupação comunal baianas, 

denominadas de Fundo e Fecho de Pasto, foram palco de uma série de conflitos de terra 

durante as décadas de 1960 a 1980, período em que o avanço da especulação fundiária 

se fez mais intenso. De um lado, geralmente, estiveram fazendeiros, mineradores e 

pecuaristas e, de outro, trabalhadores rurais usuários imemoriais das terras comuns. No 

centro da conflitualidade esteve não apenas o confronto de projetos distintos – o

hegemônico que parte da noção de propriedade privada da terra e o outro que parte de 
                                                
268 Tomo como referência a discussão de Thompson sobre costumes (1998). 
269 Para Michel de Certeau (2005) a estratégia se difere da tática por ser um planejamento racionalizado 
de uma dada ação, do seu percurso e sua temporalidade postulado pelo poder, já a tática é determinada 
pela ausência de poder. Assim, a estratégia segundo o autor procura “ [...] procura em primeiro lugar 
distinguir de um “ambiente” um “próprio”, isto é, o lugar do poder e do querer próprio”.
270 Boaventura de Sousa Santos (2005, 2010) 
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configurações costumeiras de uso da terra – mas, sobretudo, o confronto de saberes 

acionados nas respostas dadas ao conflito, tanto por parte do poder público como das 

comunidades ameaçadas. 

Na medida em que as relações de poder lhes foram desfavoráveis, as respostas 

constituídas pelas comunidades inseridas no conflito estiveram, via de regra, inspiradas 

nas práticas cotidianas oriundas das próprias experiências no trato das respectivas 

sobrevivências. Este processo permite afirmar que, no momento do conflito, as sabenças 

costumeiras saíram do anonimato  cotidiano das comunidades e se transformaram em 

táticas políticas de defesa da terra.  

O percurso até aqui tentou demonstrar a vitalidade cognitiva do Mucambo; ou 

seja, compreender as “ecologias das identificações e suas sabenças costumeiras” dentro 

da Comunidade Tradicional de Fecho de Pasto – CTFP do Mucambo; sua formação e 

práticas baseadas em processos de transmissão de aprendizagem de uma geração a 

outra, de associação destas com a produção da sobrevivência e do vigor religioso 

compartilhado no grupo. Para tanto, passeou pelos ecossistemas socioeducativos 

tentando demonstrar os processos da identificação e devidas sabenças na relação entre 

natureza e cultura.  

A minha atitude interpretativa culmina na reflexão que sugere algumas relações 

entre as sabenças costumeiras dos mucambeiros e as ações de mobilização política dos 

mesmos, supondo que tais ações são do tipo tático. Ou seja, os elementos constituidores 

das sabenças costumeiras foram afirmados politicamente como táticas frente ao 

conflito. Nestes termos, a roça comunitária, o vento da meia noite, a instalação do 

cruzeiro, as músicas e discursos políticos descritos anteriormente são enfim: “gestos 

hábeis do “fraco” na ordem estabelecida pelo “forte”, arte de dar golpes no campo do 

outro, astúcia de caçadores, mobilidades nas manobras, operações polimórficas, achados 

alegras, poéticos e bélicos”. (Idem. P. 98). São achados perdidos por entre as cercanias 

da Serra da Várzea Comprida, território almejado pelo poder e querer de fazendeiros, 

grileiros e mineradores da região.  

A reunião de textos sobre o tema271 já destacou o caráter etnocêntrico da 

organização do espaço agrário brasileiro com o deliberado propósito de invisibilidade 

de formas coletivas de ocupação da terra. Essas outras formas de uso da terra são 

consideradas normalmente como resquícios de tradições indígenas fadadas ao 

                                                
271 Entre eles GERMANI (2005), GUSMÃO (///) EHLE (1997), ALMEIDA (2008) 
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desaparecimento, devido ao anacronismo e à ideia de que a lógica de uso comum não é 

rentável. A legislação brasileira, historicamente, foi omissa com relação à regularização; 

ao ponto de profissionais (juízes, promotores e advogados) pouco conhecerem e/ou 

reconhecerem modalidades de uso de terra comunal. 

As respostas instituídas pelo Estado para solucionar os conflitos fundiários das 

terras de FFP do sertão baiano, via de regra, assumiram caráter manipulador e reparador 

próprio da ação clássica modernizadora do Estado. Mesmo aquelas propostas 

institucionais272 que se comprometiam com a conservação do sistema produtivo e 

organizativo baseados em uma configuração secular das comunidades de FP (por meio 

do instrumento de capacidade jurídica da associação os trabalhadores rurais PDRI –

1982 Projeto Fundo de Pasto de 1982 e art. 178 da Constituição Baiana) não saíram 

totalmente do papel, “[...] infelizmente o Estado da Bahia, inicialmente através do 

INTERBA e atualmente através da CDA, opera com morosidade espantosa, até agora, 

somente 10 associações detém o título das áreas coletivas [...]”. (Documento Fundo de 

Pasto que queremos 2003, p. 11). Em muitas comunidades de Fundo de Pasto apenas os 

títulos individuais foram entregues, de acordo com Ferraro (2008, p. 105), na maioria 

dos FFP tem menos de 20% de títulos coletivos; somente os municípios de Itiúba e 

Mirangaba possuem mais de 80% de áreas coletivas tituladas. Para o GeografAR (2012) 

Esta opção de regularização fundiária é tão nefasta quanto a ação dos grilheiros e 

mineradoras, uma vez que, não consegue entender a forma articulada que as 

comunidades desenvolvem entre o individual e o coletivo. 

A avaliação que se pode tecer é a de que a resposta governamental conseguiu,

com a entrega dos títulos individuais, controlar o conflito, uma vez que, os 

trabalhadores de posse da titulação individual da terra e do reconhecimento pelo INCRA 

como comunidade tradicional, mudaram o foco da luta passando a atuar no âmbito da 

busca por projetos e, em muitos casos, abandonando a luta pela terra. Além de 

desvirtuar e/ou controlar o movimento dos trabalhadores rurais, a ação do Estado 

decidiu aquilo que as comunidades deveriam perder e teriam que ser ao romper, por um 

lado, com a área comum e com suas formas particulares de sobrevivência, e por outro 

lado, com dinâmicas de organização social interna, na medida em que, provocou a 

erosão do cabedal de saberes compartilhados naquela relação específica entre  homens e 

                                                
272 Projeto Fundo de Pasto – INTERBA – Instituto de Terras da Bahia e CAR- Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional, 1987. (GARCEZ, 1987) 
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mulheres e  área comum. Ou seja, o fundamento do oficialismo como resposta aos 

conflitos: 

[...] tornam-se mais explícitos, no caso brasileiro, através das 
iniciativas governamentais que entendem a regularização fundiária tão 
somente como titulação de parcelas ou lotes individuais, imaginando 
que apenas o processo de privatização de terras públicas intensificará 
a incorporação de novas tecnologias e dinamizará as transações no 
mercado de terras (ALMEIDA, 2010, p.65273). 

Depois de 2008, a emissão do título da área coletiva da Serra da Várzea 

Comprida, assim como das demais terras de FFP, está retida devido ao parecer da 

Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) emitido em 2007 e 2008. Em 1989, a 

Constituição Baiana cita os FP no artigo 178, abrindo possibilidades de regularização de 

terras coletivas em todo o Estado. No entanto, a regularização aconteceu atrelada ao 

dispositivo da “concessão real de uso”, em que o Estado, caso considere conveniente, 

pode cancelar a concessão que admite às famílias conviverem nessas áreas coletivas 

como direito inalienável das comunidades. Partindo dessa indicação legal, em 2007 e

2008, a PGE da Bahia emitiu um parecer no qual questiona a legalidade dos títulos 

emitidos. Para a PGE da Bahia tal procedimento está em desacordo com o artigo 178274,

e suspende a emissão dos outros títulos de terras coletivas em tramitação na CDA.

Assim, o que foi um marco para os FFP, hoje é pauta de luta e motivo de preocupação 

porque amplia a incidência de conflitos em todo o Estado. 

O caderno Conflitos no Campo Brasil 2011, relatório publicado pela Comissão 

Pastoral da Terra 27ª edição, revela que cresceu o número de conflitos no campo no 

Brasil, envolvendo trabalhadores e trabalhadoras rurais e suas comunidades, e povos 

tradicionais. O relatório registra o crescimento de 15% no número total de conflitos no 

campo, em 2011, em relação a 2010. Passaram de 1.186, conflitos, para 1.363. As 

pessoas envolvidas, 559.401, em 2010, 600.925 em 2011, mais 7,4%. Na Bahia, o total 

de conflitos de terra chegou a 98 (envolvendo 12.331 famílias), sendo que quatro 

conflitos envolveram comunidades de FFP (Serra do Bode em Monte Santo, Riacho dos 

                                                
273 Ver Cadernos de conflito CPT, p. 64-72, 2010. 
274 Assim, movimentos sociais organizados em conjunto com associações de fundo de fecho de pasto 
entenderam que era necessário alterar a lei. Na Emenda que estão propondo, as terras passam a ser das 
associações de comunidades que vivem em regime de fundo de pasto. E tem caráter inalienável, 
impenhorável e imprescritível. Para conseguir a aprovação da Emenda faz-se necessária a assinatura de 
1% do eleitorado da Bahia.  Até janeiro desse ano, o equivalente a 96.632 eleitores. Seminários como esse 
devem acontecer em todas as regiões do Estado. (CPT, 2011 www.cptba.org.br acesso em 05/08/2012) 
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Morrinhos em Jaguarari e fazenda Boqueira com treze comunidades em Barra) (CPT, 

2001).

De acordo com a carta do CETA275 divulgada durante a 32ª Missão da terra 

(Antônio Gonçalves, 25/09/2011), nos últimos três anos, cinco trabalhadores rurais 

foram brutalmente assinados: Thiago, Luiz e Josimar, em 15/10/2008, na comunidade 

do Mandú (BA); Antônio do Plinio, em 06/01/2011, na comunidade de Fundo de Pasto 

da Serra do Bode e Leonardo de Jesus Leite, aos 06/09/2011, em Angico, Monte Santos.    

Em 2008, foram realizados cinco seminários de FFP em Juazeiro, Oliveira dos 

Brejinhos, Buritirama, Correntina e Senhor do Bonfim. Na oportunidade, os 

participantes sistematizaram os conflitos e ameaças aos FFP, a saber: Barragens; 

unidades de conservação; grilagem de pequena e grande escala; culturas para a

produção de agrocombustíveis; carvoagem; retirada de madeira e desmatamento; 

mineração, queimadas; reforma agrária; seca de nascentes, curso d´água e veredas e 

agroindustrialização. A região de Senhor do Bonfim da qual Mucambo, Antônio 

Gonçalves é parte, as ameaças são agrocombustíveis, mineração e biodiesel. Já os 

principais conflitos são desmatamento, retirada de madeira e mineração (FERRARO, 

2008). 

No FFP do Mucambo há em tramitação no Departamento Nacional da Produção 

Mineral (DNPM), (DOU, 2008) 196 solicitações de pesquisas para fins de mineração 

(Forno Grande Nordeste Minérios do Brasil LTDA, Mineração Estrela do Norte LTDA 

ME, Norte Rochas Extração e Comercio de Granitos LTDA). Na atualidade, 2012, a 

mineração276 e a plantação de maconha formam as principais ameaças ao FFP do 

Mucambo e adjacência. Outro fator de risco é o tamanho da área de terra por família 

considerado de baixa proporção. 

Como descrito no início do estudo, os principais conflitos que marcavam a 

história de luta da localidade em foco se caracterizavam pela ação dos fazendeiros 

                                                
275 Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas. 
276 Os dados da pesquisa de Ferraro (2008) indicam que o governo do Estado da Bahia investiu em 2008 
na produção de minério de ferro e denuncia que: “A Fundação Luís Eduardo Magalhães lançou um mapa 
metalogenético da Bahia para ajudar a visualizar o potencial baiano de recursos minerais. O site da 
companhia oficial de mineração (CBPM) destaca vários depósitos para exploração, localizados em 
municípios com FP: 1) onze depósitos de ferro-titânio-vanádio em Campo Alegre de Lourdes; 2) 
depósitos de cromita em Campo Formoso e Andorinhas; 3) depósitos de cobre já explorados pela 
companhia Caraíba; 4) depósitos de sulfetos em Juazeiro; 5) depósitos de calcário calcítico em 
Mirangaba; 6) mineralizações de esmeralda em Pindobaçu; 7) pequenos depósitos de ferro de alto teor, 
localizados no centro-norte do Estado; e 8) mineralizações de cobre com sulfetos disseminados, no 
extremo norte do estado” (FERRARO, 2008, p. 113)
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pecuaristas, grileiros de terra e mineradores. O exercício interpretativo que tentei 

empreender no processo da pesquisa foi capaz de identificar os sentidos dos saberes 

empregados pelos sujeitos atores-autores como resposta ao conflito instaurado. Esses 

sujeitos empregaram como resposta ao conflito, táticas de luta, gramática e gestos bem 

específicos e referenciados na dinâmica das ecologias das identificações: as relações de 

reciprocidade entre as famílias, as lições de pai e mãe para filhos e filhas, o caráter 

lúdico e sacral do saber-fazer da comunidade, o sentimento topofilico, a radicalidade da 

dimensão geocultural da produção de conhecimentos, a criatividade e força da cultural 

oral, e os paradoxos desses processos de identificação. Todos esses aspectos recriaram 

possibilidades de trânsito dos saberes, tramados no interior do seu contexto, como força 

política demonstrando, dessa forma, a vitalidade e a dinamicidade do estado 

pedagógico constituído nesse contexto tenso.  

O trânsito dos saberes e sentidos comunitários tomaram força e se ampliaram no 

momento em que a pressão sobre o território foi instaurada. Assim, a memória social do 

grupo passou a atuar como criadora de táticas, ao tempo em que, recuperou códigos 

internos permanentemente criados e recriados a seu tempo nas “ecologias de 

identificação” e os tomou como elementos de delimitação e única possibilidade da 

existência futura do grupo na terra em disputa. 

Nesse sentido, a resposta da comunidade ao conflito teve como instrumento de 

ação política a memória dos sujeitos atores-autores dos saberes construídos no arranjo 

organizativo secular definido espacialmente em torno de uma área de terra comum, a 

Serra da Várzea Comprida e dos seus ecossistemas socioeducativos. Deste modo, a 

materialização dessas memórias das quais o caráter sociocultural e sensível das 

sabenças alimentam as seguintes táticas: a roça comunitária organizada por 18 famílias 

do Mucambo na área do conflito de terra; as performances públicas – instalação do 

cruzeiro como marco de legitimação da luta, as canções e versos usados nas 

performances públicas; e o vento da meia noite, o mutirão secreto usado como táticas de 

defesa. 

8.1 A roça comunitária: uma tática movida pela sabença do estar com277

Como relatado anteriormente, na ocasião do início do conflito envolvendo a área 

comum da Serra da Várzea Comprida por entre os anos de 1981-1986278, o senhor 

                                                
277 KUSCH 1977 apud. PIMENTEL (2002) 
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Manoel Antônio Ribeiro, alegando dispor de um alvará de autorização fornecido pelo 

DNPM, tentou expulsar os posseiros da área comum na Serra da Várzea Comprida (na 

localidade conhecida como Cabeça do Negro). Para defender a área, a comunidade do 

Mucambo aciona, como resposta ao conflito posto, a instalação de uma roça

comunitária no local em que se iniciou o conflito de terra. Pimentel (2002, p. 185), 

partindo da compreensão de Kusch (1977), afirma que a instabilidade do mundo 

provoca nos sujeitos a necessidade de estar com, para o autor, diante das circunstâncias 

cria-se uma unidade comum de trocas afetuais, diálogos e ações e, portanto, um estado 

comum no interior da cultura presente em todos os membros da comunidade.   

A roça comunitária foi construída em uma localidade da Várzea Comprida 

denominada de Paciência, em uma  área total de 87 hectares (200 tarefas) pelas famílias 

dos senhores: Bernardino José dos Santos; Albino Antônio dos Santos; Augusto 

Zacarias dos Santos; José Raimundo dos Santos; Mário Miranda da Silva; Altino 

Manoel dos Santos; Joilzo Farias dos Santos; Manoel dos Santos; Augusto José dos 

Santos e Francisco Ezequiel Ferreira. As famílias cultivavam na roça as mesmas 

culturas das suas roças individuais: mandioca; capim e bananas. Para fazer a farinha, foi 

construída, na localidade uma casa de farinha de taipa.  

Os depoimentos orais indicam que a ideia de colocar a roça comunitária como 

recurso de defesa da terra invadida pelo Sr. Manoelzinho (Manoel Antônio Ribeiro) foi 

dos próprios moradores do Mucambo que se inspiraram em ações de cooperação já 

existentes na comunidade como, por exemplo, o Batalhão279 –forma cooperativa de 

trabalho guiado pelos princípios de reciprocidade entre as famílias de caráter festivo em 

que a comida com fartura e a cachacinha são elementos indispensáveis. 

Nestes termos, ao que parece, a instalação da roça comunitária foi o resultado 

de sabenças expelidas das experiências na vida em comum aprendidas na relação de 

parentesco que conferiram ao grupo sobrevivência há muitos e muitos anos e, no 

momento de perigo, se transformou em numa tática. Consagra-se nesse trânsito a 

vitalidade dos sabenças mergulhadas numa prática que diante da instabilidade 

provocada pela ameaça de expropriação se metamorfoseia. O que nos permite destacar a 

característica flexível e astuciosa da racionalidade do grupo transforma práticas 

                                                                                                                                              
278 Não consegui determinar as datas exatas dos fatos cada informante dizia uma data diferente. Em 23 de 
março de 1986 foi registrada oficialmente uma “declaração e atestado” dos membros da roça comunitária 
no Cartório do Oficio de notas em Antônio Gonçalves BA. (em anexo) 
279 A forma do batalhão é semelhante a do mutirão, adjutório presentes em outras comunidades rurais 
brasileiras. Ver cadernos do ISER 8. Rio de Janeiro, Tempo e Presença Editora Ltda., abril de 1979. 
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costumerias, consideradas equivocadamente como tradicionais no sentido de 

“rudimentares e primitivas”, próprias de “costumes arcaicos”, marcados por 

“irracionalidades” e que, portanto, não-saberes, em formas versáteis e hábeis de burlar a 

ordem estabelecida pelo “forte”.  

Apesar de ter sido idealizada pelos próprios moradores, ficou visível a 

participação dos padres da Igreja Católica desde o início da construção da roça, primeiro 

do ponto de vista pragmático quando a Comissão Pastoral da Terra (CPT) emprestou, 

por intermédio de Padre Paulo, 16 (dezesseis) bolas de arame farpado para cercar a área. 

Do ponto de vista pedagógico, quando observamos nos relatos a forte dimensão 

religiosa na conformação da roça, e como bem lembra os membros da roça, os padres 

Paulo, Luís e Narciso, falavam muito da importância do trabalho coletivo na terra.

 Neide Esterci (2008)280 destaca que as roças comunitárias tem sido umas das 

formas coletivas adotadas pelo setor da Igreja que se apoia em valores político-cristões 

como solidariedade, igualdade e união para fomentar projetos de cooperativismo e 

coletivização no campo denominado de Pastoral Popular dirigido para classes populares 

do campo e da cidade. No cenário mundial, foi a Igreja Católica da América Latina que 

expressou a “opção preferencial pelos pobres” afirmada no Concílio Vaticano II (1965) 

e nas Conferências de Medellin, em 1968 e de Puebla de 1979. Aqui no Brasil, se 

difundiu a Teologia da Libertação com ênfase na “comunidade” e com base nos 

princípios políticos-cristãos de solidariedade, igualdade e união. Os padres adeptos a 

essa teologia encaminharam práticas politico-pedagógicas e institucionais frente aos 

fiéis da classe mais pobres do país no sentido de ampliar a participação, organização e 

expressão popular (DABUL, 64 In. ESTERCI, 2008). 

 O trabalho era coletivo em todas as etapas da produção, desde o preparo da terra, 

passando pela colheita, indo até a fabricação da farinha e envolvia mulheres, crianças e 

jovens das famílias em diferentes etapas da produção. A farinha, produto final, era 

dividida em partes iguais entre os membros da roça independente dos dias trabalhados 

depois de repartida a produção, cada família retirava uma parte igual para pagar as 

despesas da roça como, por exemplo, as bolas de arame farpado emprestadas pela CPT e 

as despesas com a construção dos dois fornos: os fornos eram manuais com um 

motorzão bom pra cevar mandioca. (Bernardino) 

                                                
280 Essa publicação foi elaborada a partir de outra construída em 1981 no Encontro sobre coletivização 
organizado por Neide Esterci, Lígia Dabul e Rubem F. Thomaz de Almeida e teve com o objetivo discutir 
as experiências de coletivização no campo – Cadernos do CEDI- 10 Tempo de Esperança, 1982. 
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 Para realização de um empréstimo no banco do projeto da EMATERBA, os 

trabalhadores fizeram uma declaração oficial no Cartório do Oficio de Notas de Antônio 

Gonçalves BA em 07 de julho de 1988. Constam no documento os nomes dos posseiros 

da roça e suas testemunhas. Com o recurso do projeto, eles plantaram mandioca. 

Todos são unanimes em afirmar que era muito animoso o trabalho na roça 

comunitária. Nas noites frias do inverno na serra, a farinhada era aquecida pelos risos 

dos causos, brincadeiras e piadas, tudo sempre regado a cachaça, café e comidas: beiju, 

caça, peixe, bananas. São, portanto, operações como diz Certeau (2011, p. 98) 

polimórficas, achados alegres, poéticos e bélicos. 

A relação dos membros do grupo com a roça comunitária era diversificada, 

segundo relatos, alguns eram mais assíduos do que outros e que com o tempo alguns 

passaram a faltar muito aos dias de serviço combinados perante o grupo (cada família 

trabalhava na roça comunitária um dia por semana, o restante trabalhava na sua roça 

familiar). Essa situação gerou conflitos internos e aos poucos as famílias foram 

desistindo do trabalho na roça comunitária. Como tática cumpriu, em  curto espaço de 

tempo, o seu efeito de defesa da localidade. 

Para provocar ainda mais a desistência, o produto final, a farinha, era muito 

pouco para dividir entre todas as famílias. Na atualidade, apenas o Sr. Bernardino, 

liderança fundamental na construção da roça comunitária, se mantém no local com uma 

roça individual: Ainda tô lá na roça. Eu tenho uma amizade à roça, oie. Por que é uma 

luta da gente, a gente lutou tanto pra depois sair e deixar lá, eu falei pros meus menino: 

só saio no cisco.281

As referências bibliográficas a respeito das roças comunitárias282 destacam 

incompatibilidades estruturais entre o modo camponês de organizar a produção e o 

modelo ideal das roças comunitárias, assim:  

O grupo doméstico fornece o estoque da força de trabalho a ser 
utilizada na produção e as regras de divisão do trabalho estão sempre 
subordinadas às regras da família e aos papéis que dentro dela assume 
cada membro. [...] Esta concepção parece estar ligada ao ser pai, 
“chefe de família”, autoridade máxima e responsável pelo provimento 
da reprodução do grupo. É ele quem decide o que plantar, quanto, e o 
que pôr a venda [...] Poder-se-ia perguntar: como é que ficam estes 
elementos da organização camponesa no caso da roça comunitária? 
(ESTERCI, 2008, p. 25) 

                                                
281 A emoção toma conta do Seu Bernardino nesse momento da entrevista. 
282 ESTERCI (1981), (2008). 
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A relação do grupo com a roça, o grau de coletivização do trabalho, a 

manutenção das roças familiares dos membros, a destinação e partilha do produto do 

trabalho (ESTERCI, 2008) são questões que precisam ser consideradas na tentativa de 

responder a pergunta da autora. No Batalhão, forma costumeira de cooperação mútua e 

inspiração da roça comunitária, o trabalho coletivo é pontual, reservado apenas a um dia 

de trabalho coletivo e assim, não entra em contradição com a forma do trabalho familiar 

costumeira (Idem). Já a roça comunitária radicalizou a forma coletiva de trabalho a 

ponto de gerar conflitos entre a roça familiar e a roça comunitária.

Além dessas questões, avalio que a roça comunitária, ao cumprir o efeito próprio 

de uma tática, perdeu o sentido para alguns de seus membros que, movidos também 

pelo costume de trabalhar nas suas roças familiares, saíram da roça comunitária.  

8.2 O cruzeiro, discursos e canções de protesto: artes e sabenças do saber-fazer e 

do saber-dizer  

As condições de enfrentamento entre as partes envolvidas no conflito são 

desiguais especialmente no que diz respeito à dimensão material. De um lado, os 

fazendeiros mineradores detentores do poder e, do outro, os trabalhadores rurais 

detentores de uma cultural oral que, na arena de disputa, visivelmente desigual, 

conseguiram dizer o que queriam para si mesmos e para os outros.  

Nas respostas dadas ao conflito é possível perceber, portanto, uma força na 

cultura oral aprendida ao longo do tempo. Essa cultura oral foi aproveitada pelo grupo 

no contexto da luta através de várias estratégias verbais criadas a partir de dispositivos 

linguísticos já compartilhados pelo o grupo e que, no momento do conflito, ganharam 

nova configuração. Assim, é que se pode perceber a força da cultura oral nas seguintes 

estratégias verbais: a desenvoltura na oratória dos discursos e falas públicas, 

sensibilidade dos versos cantados nas rodas de samba ou mesmo nos cordéis e poesias 

criadas como forma de entretenimento e desabafo: Então ali eu dizia, nós cantava 

nossas músicas, pra luta, nós tinha música que a gente fazia, que o pessoal nos dava, 

nós cantávamos nas luta, nas vitória, quando você estava mais triste, cantava as 

músicas.(Rubens de Farias, 21/09/2011). Os versos que seguem abaixo são exemplares: 
Nós somos seres humanos trabalhando em mutirão 
Vamos vencer nossa luta com a força da união 
Vamos vencer nossa luta com a força da união 

Nós estamos oprimidos por causa do tubarão 
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Eles lutam com o dinheiro, e nós vence com a união 
De criança a adulto nós somos todos irmãos  
Com Jesus ao nosso lado teremos libertação 

Sabemos que a serra é nossa e de todos trabalhar 
Agora chega esses monstros querendo nos retirar 
Lavrador a serra é nossa já está nas nossas mãos  
Graças a Virgem Maria, nossa mãe da Conceição 
Depois de tudo encerrado damos viva ao bom Jesus 
Porque ele é a estrela e a luz que nos conduz 

Ou ainda:  

O risco que corre o pau  
Corre o machado 
Não há o que temer 
Aquele que manda matar 
Também pode morrer 
Nós já temos machado 
Falta só botar a cunha 
É fazer a moda gato 
Dar o tapa 
E esconder a unha. 

Nas performances ritualísticas e estilizadas públicas, os trabalhadores usavam as 

melodias das antigas músicas religiosas e colocavam outra letra relatando o momento 

presente. Usavam uma forma linguística tradicional para denunciar os seus dilemas e 

anunciar o novo.  

A gente cantava as tristeza e cantava as alegrias [...] Então ali eu 
dizia, nós cantava nossas música, pra luta, nós tinha música que a 
gente fazia, que o pessoal nos dava, nós cantava nas luta, nas vitória, 
quando você tava mais triste, cantava as música nossa. [...] Por que 
nós entendia que a partir desse canto, a única coisa que eu tinha, a
lágrima que eu tinha muitas vezes pra chorar era o canto (Rubens 
de Farias, 21/09/2011). 

A gente eu, o Zema, a Branca, o Gil, mãe... ficava inventando verso 
no meio do caminho. Era bom demais. Outra vez a gente ia de pé pra 
casa da Dona Dôra no Brejão pra fazer as músicas. Um dizia um 
pedaço e o outro completava era assim... (Joelma Farias, 
30/09/2011) [grifos meus] 

Artes do dizer compartilhadas Certeau (2011), originárias dos processos de 

identificação aprendidos de geração a geração, enfim originárias das sabenças 

costumeiras acumuladas e/ou recriadas pela comunidade no decorrer dos anos. Essas 

estratégias verbais compartilhadas se fazem presentes na arena de disputa como uma 

estratégia política e são tornadas públicas pelo grupo com o objetivo de dizer para si e 

para os outros quais são as diferenças existentes entre os desejos e projetos deles e dos 

seus antagonistas.  
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Essas estratégias verbais compartilhadas carregam uma força simbólica 

geradora de significantes fundamentais para o grupo na situação limite e foram 

manifestas, por exemplo, por meio de eventos públicos como o da instauração do 

cruzeiro na Serra da Várzea Comprida. Como afirmou Thompson (1998, p. 18), a 

cultura oral transmite com vigor e, possivelmente, gera desempenhos ritualísticos ou 

estilizados na recreação ou em forma de protesto. O costume, partindo de Thompson, 

precisa de rituais públicos, neles a combinação do saber-fazer e do saber-dizer geram 

pela repetição a socialização efeitos dentro da arena de disputa. 

Os discursos públicos são outro exemplo da arte de dizer. Eles eram utilizados 

tanto dentro da comunidade durante as celebrações na igreja, romarias, missão da terra, 

encontros de comunidades como também em outros lugares mais formais como 

audiências públicas. O uso, conforme relatos, de referências bíblicas e de símbolos dos 

rituais litúrgicos católicos eram muito comum, o que nos indica a busca por parte do 

grupo de sacralizar suas práticas de luta. Observando na atualidade  a postura das 

lideranças quando falam (homilias na igreja, nas entrevistas e conversas informais, na 

assembleia eventos observados durante a pesquisa de campo) é possível perceber nos 

gestos e nas metáforas utilizadas,  símbolos sacrais expressivos do universo bíblico em 

que o trágico e o sublime se complementam no exercício de descrever e analisar a 

complexidade dos problemas vividos e assim, causar efeito no público (SANTOS, 

2005).  

A pesquisa em foco, assim como a pesquisa de Santos (2005) sobre as lutas 

sociais e jurídicas no Recife, mostrou que, em alguns momentos, o estilo bíblico dos 

discursos públicos se misturou ao estilo mais formal do Direito Positivo (estilo 

homérico) quando foi necessário. Nesses termos, os discursos das lideranças locais, 

orientadas pelos advogados e técnicos das entidades mediadoras (CPT especialmente), 

nas audiências públicas e frente ao juiz de Campo Formoso quando quis prender 

irregularmente o presidente da Associação, Sr. Bernardino, ganharam conotação formal 

perante a necessidade. Mas, por outro lado, na audiência ocorrida na Assembleia 

Legislativa em 2001, a liderança usa em sua fala pública referências bíblicas e os 

demais militantes cantaram em plena audiência cantigas do movimento. Assim, entre o 

machado e reza, se formaram as táticas verbais e gestuais do grupo.  

O cruzeiro foi um marco de legitimação endógena e exógena, originário de 

sabenças costumeiras prenhes de valores simbólicos e estratégias verbais caras ao grupo 

e de fundamental importância em determinado momento da disputa. Ao tentar 
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compreender e traduzir os sentidos, vi-me diante  de dois aspectos educativos inerentes 

a esse marco que servem para mim como eixos sustentadores dessa prática.  

O primeiro diz respeito às sabenças de memória e narrativas costumeiras sacrais, 

ou seja, diz das atitudes e práticas culturais advindas do universo religioso, universo, 

como vimos anteriormente, fundamental para o processo de identificação do grupo. O 

símbolo escolhido como marco importante para o contexto da luta foi o cruzeiro, antigo 

símbolo da liturgia de tradição católica, indica sofrimento e libertação de Jesus Cristo, 

ou seja, “[...] representa o sublime e o trágico no contexto da vida comum, quotidiana 

[...]” (SANTOS, 2005, p. 217)283. A frase incluída no símbolo – “esta terra é do povo” 

– atualiza o símbolo frente ao contexto e confere ao grupo a oportunidade de expressar 

através desse ícone religioso, emotivo e expressivo o anuncio e a denuncia, para si 

mesmo e para os outros, por meio da bricolagem de fragmentos de saberes narrativos 

que dispõem formando a colcha de retalhos de suas ações táticas. Dessa maneira, fica 

demosntrado que o pensamento “ordinário” é uma junção de vários elementos culturais 

e que toda a cultura, seja ela popular ou erudita, é, como afirma Certeau (1995), no 

plural.  

O segundo aspecto refere-se ao caráter lúdico-político dessas sabenças em luta.  

Diz das memórias e narrativas capazes de trazer o ânimo para a luta, sem esse ânimo –

conforme a própria etimologia do termo nos indica: anima a alma. Sem esse ânimo 

talvez fosse mais difícil ou impossível continuar a luta. As bromélias sacudidas na 

chegada a Lutanda no momento da visita dos moradores do Mucambo (conforme relato 

na parte I da tese) revelam esse caráter lúdico-político das performances públicas.  As 

pessoas presentes nessas performances públicas estavam implicadas “de corpo e alma”,

criaram sentidos por meio dessas trocas afetivas, desses momentos lúdico-políticos e

significados e saberes indispensáveis para a defesa da terra, símbolo maior da 

identidade do trabalhador rural: 

A verdade da serra era que se não defendesse ela, nós tinha perdido 
tudo, e a maior perda, era perder a identidade. A perda da identidade 
pro trabalhador rural é a pior coisa que pode acontecer com ele. Perder a 

                                                
283 Aqui, o autor estava se referindo ao direito como simbolização, dentro da sua abordagem analítica 
denominada de “cartografia simbólica do direito”. A simbolização é mecanismo fundamental na análise 
uma vez que o direito, dentro dessa abordagem, é concebido metaforicamente como mapa e, como mapa, 
o direito é uma distorção da realidade por intermédio dos mecanismos de: escala, projeção e 
simbolização. No que se refere ao direito como simbolização, o autor afirma que esta é a parte visível da 
representação da realidade e apresenta dois estilos – o homérico e o bíblico. O bíblico emprega sinais 
icónicos, emotivos e expressivos e está presente em formas de direito não-formais, ou seja em formas de 
direito costumeiras, já o Homérico é predominante do direito do Estado Moderno. (SANTOS, 2005). 
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sua terra é perder a sua identidade, é  perder seu titulo de eleitor, por 
que só onde ele pode encontrar uma saída pros seus problemas é 
ficando na terra. E esse samba a gente se advertia quando a gente tava 
tranquilo num lugar, que olhava pro Horizonte que não tinha nenhum 
problema, “vamo fazer uma samba?” e fazia um samba, e meus avos 
eles era sambista, então eu comecei aprender. Eu ia pro samba pra 
brincar e comecei a aprender, e ver que ali também era um meio de 
desabafo, e eu fui. (Rubens de Farias, 21/09/2011) 

8.3 O vento da meia noite: a métis de uma sabença 

Na calada da noite sopra o vento, o vento da meia noite. A circunstância instável 

provocada pelas ameaças de expropriação da terra de uso comum exigia uma resposta 

imediata, um bom golpe. O poder judiciário da região, impregnado pelo principio 

“sagrado e absoluto do direito a propriedade”, assim posto no Código Civil Brasileiro 

de 1917, confirma e legitima a propriedade aqueles que, de posse de um documento 

forjado, se diziam proprietários da terra. As ameaças de prisão, como a sofrida pela 

liderança já relatada no início dessa tese é, na verdade, uma das formas de resposta, de 

resposta violenta do Estado contra o homem do campo.  

Demolindo as verdades dos discursos dominantes que tencionam produzir o 

conformismo, uma massa anônima de trabalhadores rurais, no próprio interior da ordem 

estabelecida, minam esses edifícios instituídos de poder por meio de silenciosas micro 

resistências que, como clarões na noite surpreendem, chocam, sacodem, embaralham o 

sistema visual do instituído. São desvios da norma, trampolinagem, no dizer de Certeau 

(2011) e para Maffesoli (2005), um jogo em que a potência subterrânea como espécie 

de senso comum político do agir fundamenta o estar-junto, a força da vinculação 

comunitária. Nesses termos, o vento da meia noite é a representação dinâmica de um 

nós que funde (Idem., p. 16), emergida astuciosamente por meio da combinação entre: o

faro, a sagacidade, a previsão, a flexibilidade de espirito, a finta, a esperteza, a 

atenção vigilante, o senso de oportunidade, habilidades diversas [...]284 (VERNANT 

1974, apud. CERTEAU, 2011, p. 145). 

Essa tática, como um saber sem escritura, invisível e silenciosa, pulsou como 

potência do instituinte285. Saber e arte de fazer que parece conter uma espécie de 

sabedoria milenar guiando sua feitura secreta e agindo como elemento de esperança de 

que, nas gretas das decisões e direções impostas, uma ação subterrânea possa contribuir 

com a existência e vida de sujeitos e, como folhas, possam ir até onde o vento levar.  

                                                
284 Caracterização de Vernant das astúcias da inteligência grega citado em Certeau (2011) 
285 MAFFESOLI (2005) 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nestas linhas conclusivas, gostaria de marcar que mesmo diante da cruel 

cegueira epistemológica e jurídica286 do sistema visual da era das luzes, a vitalidade e a 

potência cognitiva das invisíveis práticas dos sujeitos de uma pequena comunidade do 

sertão baiano sacodiu e perturbou, como claros na noite, o poder estabelecido. Este foi o 

fio que me conduziu no decorrer desta tese, busquei compreender a potencialidade, o 

conteúdo e os sentidos das ecologias das identificações múltiplas nessa comunidade 

profunda287 de sabenças. 

A tese visou focalizar a produção de conhecimento, os processos de 

identificação do aprender e do ensinar georeferenciados nos fios socioculturais dos 

sujeitos da comunidade, sabedores atores-autores. Na década de 1980, esses sujeitos 

sofreram ameaças de expropriação da terra de uso comum usada desde tempos 

imemoriais. O que orienta a visão jurídica brasileira são os princípios do liberalismo 

econômico, em que a privatização das terras do governo é a única possibilidade legítima 

da ação governamental para a regularização. Nesta perspectiva, as terras de uso comum 

são vistas como resquícios anacrônicos e arcaicos de um passado a ser superado porque 

marcadas por uma irracionalidade que se contrapõe ao desenvolvimento e ao mercado 

de terras (ALMEIDA, 2010). 

Diante da conjuntura, os sujeitos usuários de uma, dentre muitas, modalidades 

de uso comum da terra (a serra da Várzea Comprida, o refrigero) acionam saberes e 

práticas como resposta ao menosprezo oficial dos seus fatores étnicos, de parentesco 

e/ou culturais. Mucambo foi a comunidade de Fundo e Fecho de pasto usuária dessa 

modalidade de uso comum da terra, escolhida como locos da pesquisa para 

compreender a “astúcia” e seus nichos culturais, racionais, afetivos dessa outra 

racionalidade, válida, contemporânea e (in) visível. Fundo e Fecho de Pasto é uma 

categoria jurídica oficializada em 1982, que nomeia terras tradicionalmente ocupadas 

típicas do sertão baiano, elas aglutinam diversas comunidades com semelhanças na base 

                                                
286 SANTOS (2005, 2010, 2001) 
287 Araújo (2006) 
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física, cultural e conflitos de terra. Elas estão no bojo da classificação de Comunidades 

Tradicionais288.

Tomei como base estudos que interpretam que a caracterização de “tradicional” 

não está relacionada à ideia reducionista e economicista, em que essas comunidades 

estariam, como meras sobreviventes do passado, fadadas ao inevitável desaparecimento, 

são leituras que enxergam na noção de tradição o seu caráter dinâmico e polissêmico, 

abrangendo situações distintas e radicalmente marcada pelas pautas e dilemas do tempo 

presente das comunidades (HOBSBAWM E RANGER,  1997), (BALANDIER, 1997), 

a saber:  Carvalho (2008); Ferraro (2008); Alcântara e Germani (2005); Alcântara 

(2012)  no estudo das Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto; Pimentel (2002) e suas 

comunidades rurais da Bahia; Arruti (2006) e (Oliveira (2006), no que diz respeito as 

comunidades quilombolas Mocambo SE e Barro Vermelho e Mangal BA, e ainda Al-

meida (2008, 2010), no que concerne às terras tradicionalmente ocupadas e Germani 

(2010) sobre a questão agrária que envolve os conflitos no campo. Baseei-me também 

nos estudos da campesinidade em Antônio Cândido (1997), Brandão; Araújo (2006) e 

Godoi (1999). 

Assim sendo, as CFFP se caracterizam histórico e culturalmente por meio dos 

seguintes elementos: localizam-se no semiárido baiano; possuem matriz histórica ligada 

aos currais das Casas da Ponte e da Torre e a posse como sistema que orientou a 

ocupação; o sistema de posse tem a tradição como elemento regulador da vida social 

manifesta pelo direito consuetudinário e por laços de compadrio; faz uso comum da 

terra conjugada com uma área individual; a gestão dos recursos é feita pelas próprias 

comunidades através de normas e acordos tácitos e não contratuais; possuem um 

histórico de resistência devido ao aparecimento de práticas de grilagem, nas décadas de 

1970 e 1980, o que resultou na origem do seu reconhecimento formal; e, desde 1980, a 

persistência dos FFP está associada à organização política, à articulação com 

instituições, ao apoio governamental e ao seu reconhecimento na constituição baiana de 

1989. (ALCANTARA & GERMANI, 2005); (ALMEIDA, 2010); FERRARO (2008). 

Os significados e as configurações desses elementos na realidade especifica do 

Mucambo foram analisados por meio de um exercício teórico-metodológico implicado,

situado no seu cotidiano denominado por mim como mucambolando, mucambiando, 

                                                
288 Decreto 6.041, de 13/07/2006, legitima a composição da Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável das Comunidades Tradicionais das CFFP. 
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mucambando, representação metafórica do meu movimento e inserção no campo da 

pesquisa. Nesse exercício encarnado, pensado e construído fui “uma nômade” a 

procura de um lugar por vezes ofuscado pela gestão da memória que elege o que deve 

ser lembrado e esquecido. Guiada por princípios, certo rigor e, especialmente por uma 

tentativa de construir teórico-metodologicamente um estranhamento crítico, ou seja, 

transformar, criativamente e racionalmente, a procura desse lugar objeto apaixonante 

em um “outro”. 

E, no diálogo estabelecido pelos fios que delimitei e coercitivamente pelos fios 

que foram surgindo, nasceu uma teia complexa e a possibilidade de construir uma 

narrativa sobre os processos de aprender e ensinar da comunidade e sua relação com a 

história de luta e resistência. Não considero o produzido aqui nessas páginas um retrato 

perfeito das cores desse complexo processo educativo, mas sim uma versão, uma visão 

das cores do (in) visível. Já aprendemos com Maturana e Varela que toda experiência 

cognitiva esta enraizada em uma estrutura biológica e por isso todo fenômeno estudado 

é uma experiência individual cego em relação ao ato cognitivo do outro. Assim, fica 

sempre algo na periferia do nosso olhar: o nosso olhar não é absoluto, é sempre 

perspectivo e a sua direção, do ponto de vista da produção do conhecimento, é, em 

grande medida, dado pela teoria e pela metodologia.  

A lente guia do meu olhar parte do conjunto de pensadores contemporâneos, de 

alguns dos seus conceitos que juntos deram inteligibilidade às reflexões da tese em 

foco. Em Boaventura de Sousa Santos (1993; 2000; 2005ª; 2005b, 2010), a

compreensão de que a diversidade epistemológica do mundo é infinita, nesse sentido 

torna-se inevitável o reconhecimento crítico da supremacia do colonialismo e do 

capitalismo na construção das epistemologias dominantes. O colonialismo, para além de 

todas as dominações conhecidas, imprimiu também uma dominação epistemológica e 

continua até os nossos dias sobre a forma de poder e saber. Santos (2010) defende, 

portanto, que não há justiça social sem justiça cognitiva e que a supremacia do 

conhecimento abissal moderno silencia e invisibiliza, provoca epistemicídios de muitos 

outros saberes. Para combater, Santos propõe uma substituição da monocultura do saber 

pela ecologia dos saberes; por meio desse desafio epistemológico, coloco em tela as 

“cores” das ecologias das identificações e suas sabenças numa circularidade

(GINZBURG, 1987) e diálogo entre saberes científicos e não científicos. 

Ecologias das identificações como a inspiração, a genealogia, a origem de 

processos de ensino e aprendizagens construídos por sujeitos, sabedores atores-autores,
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no universo sociocultural (geocultural) das suas existências. Neste sentido, Mucambo, 

lugar de pertencimento e identificações sentidas e produzidas por seus sujeitos que 

movidos pelo sentimento de topofilia (TUAN, 1980), sentimento de localidade

(CÂNDIDO, 1997) criam e recriam as práticas instituintes no seu lugar. 

São práticas de conhecimento que intervém no mundo real. Sabenças 

costumeiras, mas que não são petrificadas, numa repetição ligada a noção de 

“tradicional” que as ver como resquícios do passado primitivo, são sabenças 

contemporâneas e ligadas as reivindicações do tempo presente. Ficou evidente que as 

sabenças “nativas” sobre a natureza e cultura adquiriram uma politização, nesse sentido,

os símbolos dessas sabenças que permeiam o modo de vida dos mucambeiros foram 

usados dentro e fora da comunidade como instrumentos políticos de luta. Podemos 

verificar inicialmente a politização de uma característica local da natureza no próprio 

nome escolhido para designar a identidade coletiva – Fundo e Fecho de Pasto, 

lembrando que localmente a terra de uso comum é chamada de refrigero ou 

simplesmente “a serra”. No que diz respeito ao Mucambo, podemos verificar uma 

politização dos símbolos religiosos próprios dos ritos da liturgia católica como a 

instalação do cruzeiro na serra como marco da luta pela terra pela força de legitimação 

que carrega “morte e salvação”; o cruzeiro marcou a territorialidade especifica da serra 

– “essa terra é do povo” – por seu poder de legitimação incontestável localmente. 

Politizou também as relações familiares na medida em que pais, mães, filhos, comadres, 

compadres, tios, tias avós, avôs formavam as frentes da mobilização das táticas. 

Para compreender a vitalidade cognitiva dessas sabenças, procurei compreender 

o papel delas na intervenção ao conflito de terra iniciado em 1980. Para tanto, utilizei a 

noção de “tática” de Michel de Certeau289, essa noção é definida pelo autor como sendo 

aquelas ações e práticas realizadas no “lugar do outro” como forma de responder de 

forma surpreendente e astuciosa as imposições e dominações. Como ações presente no 

cotidiano, surgem em determinada ocasião como golpes, vento da meia noite, sorrateiro 

rastros de resistência, no dizer do autor, como uma arte, “a arte do fraco”.

Em Maffesoli (2005; 2007), a ideia dessas sabenças como potências 

subterrâneas que por meio de uma ambiência afetual compartilhada vinculam 

comunitariamente os sujeitos a uma busca pelo o estar-junto, potência no enfrentamento 

aos poderes estabelecidos. Manifestações de sabenças “não-racionais”, afetivas como o 

                                                
289 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano v.1, p. 91-100, 2005. 
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vento da meia noite, como o compartilhar de canções, como a roça comunitária que nos 

ensinam o quanto somos humanos, o quanto somos mais que mão-de-obra para a 

produção de riquezas. 

O que enfatizo como central nesta tese é a compreensão das sabenças produto e 

produtoras da comunidade do Mucambo, lugar de saber, fonte inesgotável de fé, 

benzeção, de reciprocidade entre vizinhos, de festa e devoção, de trocas costumeiras de 

alimentos, normas e valores sobre as relações corriqueiras domésticas e das relações 

sobre o uso comum da terra e recursos naturais. A sabedoria dessa comunidade sacudiu 

a minha curiosidade, despertou a minha atenção sedenta por tentar compreender 

soluções/respostas encontradas por sujeitos, invariavelmente invisíveis, para 

resistir/existir à crueldade da ordem estabelecida.  

Assim, a minha atenção esteve voltada para as teias complexas que sustentam e 

tecem as sabenças que moveram as respostas ao conflito agrário enfrentado pelo 

Mucambo. A busca do mucambiero pela vida, pela continuidade da existência da 

comunidade deixou rastos inteligíveis possíveis de serem mapeados intencional e 

politicamente como válidos e contemporâneos porque emergidos como potência num 

contexto de crise por meio de uma maiêutica290, uma forma de trazer para fora o que 

protege o grupo. 

As cores dessas teias de significações escorrem na tela multifacetada da 

comunidade pintada de tons e degradês por muitas mãos ancestrais e contemporâneas 

que no dia a dia mucambeiro passa com fé o galho de folha na cabeça das crianças e 

adultos no intento de vencer doenças e males como o oiado e a desmentidora de pé,

invisíveis dentro da relação de doenças traçadas pela medicina convencional. Mãos de 

padrinhos e madrinhas que preparam com a benção e proteção incondicional de muitos 

dos seus. Mãos que na repetição de gestos produzem alimentos, segurança-conforto-

afeto-reciprocidade-sabenças. Mãos que zelam por seus personagens santos e 

demoníacos e seus mistérios extraordinários. Mãos que fazem da natureza matéria prima 

e muito mais que instrumentos de dominação e devastação, mas na relação ambígua e 

contraditória entre contemplar e devastar a natureza fazem a existência permanente das 

cores do (in) visível.    

                                                
290 Memória é uma forma de maiêutica (ação de trazer para fora) (ARAÚJO, 2006). 
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LINHA DE PESQUISA POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

DISCIPLINA: EDC-596 – MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
 
SEMESTRE 2008.2        PROFA.  CELMA BORGES 
 
 
 
Componentes do Grupo de estudo: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
DATA  DA APRESENTAÇÃO   ____/_____/______ 

 
 

ROTEIRO PARA ANÁLISES DE UM MOVIMENTO 
 
 

CATEGORIAS DE ANALISE, RELACIONADAS À ESTRUTURA E DINÂMICA, DO MOVIMENTO SOCIAL 
QUE SERÁ ESTUDADO PELO GRUPO: 

 

1. NOME DO MOVIMENTO 

2. PERÍODO DE SUA OCORRÊNCIA 

3. CONTEXTO SOCIO-ECONÔMICO E POLÍTICO 

4. PRINCIPAIS ATORES DO MOVIMENTO 

5. REIVINDICAÇÕES PRINCIPAIS  

6. VALORES DEFENDIDOS PELO MOVIMENTO 

7. FORMAS DE AÇÃO COLETIVA 

8. RECURSOS UTILIZADOS PARA MOBILIZAÇÃO E AÇÃO COLETIVA 

9. FORMA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 

10. FORMA DE ORGANIZAÇÃO EXTERNA (ARTICULAÇÕES COM OUTROS GRUPOS ORGANIZADOS 
DA SOCIEDADE CIVIL) 

11. TIPO DE CONFLITO 

12. FORMAS DE NEGOCIAÇÃO 

13. EXTENSÃO ESPACIAL 

14. EXTENSÃO TEMPORAL 

15. RESULTADOS PRINCIPAIS 

16. REPERCURSÃO NA SOCIEDADE (EM TERMOS DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS OU 
ACEITAÇÃO SOCIAL DO MOVIMENTO) 

17. IMPLICAÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS DO MOVIMENTO 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 
MEDIADORAS/PARCEIRAS DO MOVIMENTO EM DEFESA DA SERRA DA VÁRZEA COMPRIDA 

 
 
BLOCO I - DADOS PESSOAIS 
 

1. NOME 

2. IDADE 

3. ESCOLARIDADE 

4. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ENTIDADE/INSTITUIÇÃO 

5. FUNÇÃO QUE OCUPOU NA ENTIDADE NA OCASIÃO DO CONFLITO 

6. É MORADOR DE ALGUMA COMUNIDADE FFP? 

 
BLOCO II - IMPLICAÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS DA ATUAÇÃO DA ENTIDADE MEDIADORA NA 
LUTA- CATEGORIA SENTIDO DOS SABERES E ESTADO PEDAGÓGICO 

 

1. A ENTIDADE OFERECEU CURSOS DE FORMAÇÃO, SEMINÁRIOS, ETC PARA AS 
COMUNIDADES NO MOMENTO DA LUTA? QUAIS? 

2. O PROJETO DE FUNDO DE PASTO “DE ASSIS”1 FOI MENCIONADO COMO TEMA DAS 
REUNIÕES-ENCONTROS NAS FALAS DAS LIDERANÇAS DAS COMUNIDADES. PORQUE ESSE 
TEMA FOI ESCOLHIDO? 

3. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DESTA FORMAÇÃO? A FORMAÇÃO É CONSTRUÍDA 
COM BASE NOS VALORES DA CULTURA DAS COMUNIDADES FFP? 

4. QUAIS OS TEMAS, CONHECIMENTOS, SABERES, CONTEÚDOS PRIORIZADOS NESTAS 
FORMAÇÕES? 

5. COMO SE DEU A PARTICIPAÇÃO? 

6. QUAL A METODOLOGIA DESENVOLVIDA NOS CURSOS? 

7. ESTA FORMAÇÃO CONTRIBUI PARA A LUTA? POR QUÊ? 

8. EXISTIU MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO? QUEM OS ELABOROU? 

9. OS COSTUMES, O JEITO DE VIVER DAS COMUNIDADES FORAM REFERÊNCIAS PARA A 
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES? DE QUE FORMA? 

                                                 
1 Francisco de Assis Borges Ribeiro do INTERBA Uauá- Ba, diante do impasse jurídico referente a medição e 
titulação de suas terras próximas a áreas de Fundo de Pasto, abriu precedentes com relação a legalização de 
terras com essas características de uso comum. Esse projeto mais conhecido como “De Assis” detonou 
pesquisas e estudos jurídicos no sentido encontrar formas legais de regularizar terras de fundo de pasto, uma 
vez que, a lei nada previa sobre a regularização de terras com esse perfil. A primeira fazenda a ser 
regularizada foi a de São Bento no município baiano de Uauá essa experiência se espalhou pela região e 
serviu de inspiração para a luta dos moradores de terras de uso comum. 



10. QUAIS AS TENSÕES E/OU PONTOS DE ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE O SABER 
COSTUMEIRO DAS COMUIDADES E O SABER CIENTÍFICO NECESSÁRIO A LUTA, MAS 
DISTANTE DO UNIVERSO DAS COMUNIDADES RURAIS EM FOCO?   
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ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE 

 
 
BLOCO I - DADOS PESSOAIS 
 

1. NOME 

2. IDADE 

3. ESCOLARIDADE 

4. NASCEU NA COMUNIDADE? 

 

BLOCO II - PROCESSOS E DINÃMICAS DO APRENDER E DO ENSINAR NA COMUNIDADE- O 
SIGNIFICADO E O JEITO DE VIVER NA SUA COMUNIDADE SEUS TOPOS DE SABERES E SUAS 
PEDAGOGIAS 

1- QUAL A COISA MAIS IMPORTANTE QUE VOCÊ APRENDEU EM SUA VIDA? ONDE E COM 

QUEM? 

2- FRENQUENTOU A ESCOLA FORMAL? AS IMPRESSÕES QUE TEM SOBRE ELA? 

3- PARA VIVER BEM EM SUA COMUNIDADE O QUE É NECESSÁRIO APRENDER? 

4- A SUA COMUNIDADE TEM ALGO ESPECÍFICO/IMPORTANTE PARA ENSINAR? O QUE? POR 

QUE? 

5- SE VOCÊ FOSSE ELEGER UM MESTRE DA SUA COMUNIDADE QUEM SERIA ELE? O QUE ELE 

ENSINOU E POR QUE? 

BLOCO III – HISTÓRIA E ORIGEM DA COMUNIDADE – O SIGNIFICADO DA TERRA E DA LUTA EM SUA 
DEFESA 

  

1- QUAL A ORIGEM DA SUA COMUNIDADE? COMO COMEÇOU A HISTÓRIA DA SUA 

COMUNIDADE? MORA AQUI DESDE QUE NASCEU? SUA FAMÍLIA SEMPRE MOROU AQUI? 

2- QUAIS OS FATOS HISTORICOS MARCANTES NA HISTORIA DA COMUNIDADE? 

3- QUAIS FORAM AS PRIMEIRAS FAMILIAS A OCUPAR A TERRA NO MUCAMBO? QUAIS AS 

REGRAS PARA OCUPAÇÃO DAS TERRAS? 

4- QUAL A RELAÇÃO DA COMUNIDADE COM A ÁREA COMUM DA SERRA DA VÉRZEA 

COMPRIDA? 

5- COMO OS MAIS VELHOS UTILIZAVAM A SERRA? QUAIS AS REGRAS PARA O USO? E HOJE? 

6- QUAL FOI A PRINCIPAL AMEAÇA ENFRENTADA NA HISTÓRIA DA COMUNIDADE? 

7- O QUE SIGNIFICA A TERRA COMUM DA SERRA PARA A COMUNIDADE? 



8- FALAR SOBRE OS CONFLITOS DE TERRA – HISTÓRICO DA LUTA1 

9- FORMAS DE AÇÃO COLETIVA 

10- RECURSOS UTILIZADOS PARA MOBILIZAÇÃO E AÇÃO COLETIVA 

11-  FORMA DE ORGANIZAÇÃO INTERNA 

12-  FORMA DE ORGANIZAÇÃO EXTERNA (ARTICULAÇÕES COM OUTROS GRUPOS 
ORGANIZADOS DA SOCIEDADE CIVIL) 

13- RESULTADOS PRINCIPAIS REPERCURSÃO NA SOCIEDADE (EM TERMOS DE MUDANÇAS 
COMPORTAMENTAIS OU ACEITAÇÃO SOCIAL DO MOVIMEN 
 

BLOCO IV - IMPLICAÇÕES SÓCIO-EDUCACIONAIS DA LUTA- CATEGORIA SENTIDOS DOS SABERES 
EM MOVIMENTO E ESTADO PEDAGÓGICO DOS SUJEITOS. 
 

1- QUE LIÇÃO VOCÊ APRENDEU NO PROCESSO DA LUTA EM TORNO DA SERRA DA VÁRZEA 

COMPRIDA? 

2- PARTICIPOU DE ALGUM CURSO, REUNIÃO, ENCONTRO, SEMINÁRIO OFERECIDO PELA 

ENTIDADES MEDIADORAS? O QUE FOI ENSINADO? O QUE APRENDEU? 

3- ESTES CURSOS AS PESSOAS QUE ORGANIZAVAM SE PREOCUPAVAM COM A REALIDADE E 

COSTUMES DA COMUNIDADE? ELES CONTRIBUÍRAM PARA A RESOLUÇÃO DOS 

PROBLEMAS? 

4- QUAIS AS TENSÕES E/OU PONTOS DE ENCONTROS E DESENCONTROS ENTRE O SABER 
COSTUMEIRO DA COMUNIDADE E O SABER CIENTÍFICO APRESENTADO NOS CURSOS? 

5- VOCÊ SE SENTIA BEM QUANDO PARTICIPAVA DESTES EVENTOS? QUAL FOI O CURSO MAIS 

IMPORTANTE PARA A LUTA? QUAIS FORAM AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM? 

6- O MATERIAL USADO ERA DE FÁCIL COMPREENSÃO? 

 

 

                                                 
1 Questões elaboradas a partir do roteiro da professora Celma Borges- Faced- UFBA, para análise de 
Movimentos Sociais. 
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GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Salvador, 11 de abril de 2011.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Ilmo. Sr.  

Participo, na condição de estudante, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Bahia (Faced-UFBA), vinculada à linha de 

pesquisa Educação e Diversidade. Orientador da pesquisa Prof. Dr. Roberto Sanches 

Rabêllo e co-orientador Prof. Dr. Álamo Pimentel.  

Em respeito ao que determina o item IV da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata da pesquisa envolvendo seres humanos, venho por meio 

deste Termo de Consentimento Aberto e Esclarecido, convidá-lo a participar da 

pesquisa cujo título provisório é: A cor do (in) visível: saberes na Comunidade 

Tradicional de Fecho de Pasto Mucambo – Bahia. 

A pesquisa tem como objeto de estudo os saberes e sentidos formativos 

organizados/recuperados a partir do seu processo de mobilização política em defesa da 

terra. Essa intenção é provocada por um olhar ampliado e polissêmico do fenômeno 

educativo que pensa a educação para além dos muros da escola e que, portanto, 

reconhece a relação complexa e multifacetada entre Movimentos Sociais e Educação 

como possível e importante de ser estudada.   

Daí que o estudo tem como objetivo geral compreender o processo de 

identificação-territorialização vivenciado pela comunidade do Mucambo, ou seja, o 



movimento organizado por seus moradores a partir da situação de perigo com relação a 

área de terra, conhecida localmente como “refrigero”. Esta trajetória recente vivida pela 

comunidade foi potencializada e potencializadora de aprendizagens e saberes tramados 

por seus sujeitos sociais na radicalidade da relação entre cultura, política e natureza.  
Com vistas a atender aos objetivos do estudo, adotar-se-á a abordagem 

qualitativa de pesquisa de cunho etnográfico. Para tanto, lança mão dos seguintes 

instrumentos de coletas de dados: questionários, entrevistas semiestruturadas, análise 

documental, observação participante na comunidade e nos eventos organizados por 

entidades parceiras. Neste sentido, a pesquisa documental a que lhe solicito é de suma 

importância para o andamento da pesquisa, especialmente no que diz respeito à história 

da estrutura fundiária da Região de Campo Formoso, onde está situada a comunidade do 

Mucambo- Ba, hoje distrito de Antonio Gonçalves-Ba. 

Devo esclarecer que todo o material coletado será utilizado única e 

exclusivamente para fins desta pesquisa. Esclareço ainda que, em decorrência do zelo 

com o material a ser coletado no desenvolvimento desta investigação.  

Esclareço por fim, que o meu projeto de pesquisa encontra-se devidamente 

aprovado no referido Programa como também pela Banca Examinadora de minha Pré-

Qualificação ocorrida em 31 de maio de 2010. Em tempo, apresento o meu auxiliar de 

pesquisa Ailton Ribeiro Santos. 

Portanto, para novos esclarecimentos sobre a referida pesquisa, pode entrar em 

contato comigo por meio de telefones e endereço eletrônico que se encontram logo 

abaixo. Na perspectiva de contar com seu consentimento para participação nesta 

pesquisa, agradeço antecipadamente. 

 

Izabel Dantas de Menezes                                               Ailton Ribeiro dos Santos 

Doutoranda PGEDU- Faced-UFBA                                Assistente de Pesquisa 

Fone- (71) 3381-4665                                                        Fone- (74) 9123-5123 

bebeldm@yahoo.com.br                                                    ailtonpoeta@hotmal.com  


