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Resumo 

Esta dissertação visa apresentar uma entrada etnográfica a fazenda São Pedro, 

comunidade tradicional do sertão baiano, que tem se mobilizado politicamente 

enquanto comunidade de fundo de pasto. Este termo refere-se à identidade coletiva 

alicerçada à construção de territórios pautados no uso comum de pastagens naturais. 

Simultaneamente, reside na relação histórica com a situação de escravidão relativa a 

grande parte da comunidade a possibilidade de que almejem o reconhecimento 

enquanto comunidade remanescente dos quilombos. Deste modo, se analisa a 

situacionalidade de tais processos, nos quais estão em jogo as identificações, 

mediante práticas e representações que os agentes estabelecem sobre estas duas 

categorias, as concepções de território subsumidas a cada uma delas e as estratégias 

políticas que visam reconhecimento jurídico-formal e a reivindicação de direitos 

territoriais perante o Estado. 

 

Palavras-chave: Fundo de Pasto, Quilombo, Território, Identidade Coletiva. 
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Abstract  

 

 This dissertation aspires to present an ethnographic entrance into the São Pedro 

fazenda [farm], a traditional community of the bahian (Bahia State in northeastern 

Brazil) backlands, which has politically mobilized as a fundo de pasto community. This 

term refers to the collective identity based on the construction of territories organized by 

the common use of natural pastures. At the same time, the historical relationship to the 

slavery situation, relative to the greater part of the community, opens the possibility for 

those who desire recognition as a remanescente [remaining] quilombola [maroon] 

community. In this way, the study analyses the situation of such processes in which 

what is at stake are the identifications through practices and representations that the 

agents establish about these two categories; the conceptions of territory subsumed in 

each one of these categories and the political strategies that aim for formal, legal 

recognition, as well as the demand for territorial rights before the State. 

Keywords: Fundo de Pasto, Quilombo, Territory, Collective Identity. 
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1. Introdução 

 

1.1.Relação com o Campo e Construção do Objeto 

Esta dissertação visa apresentar uma etnografia sobre a fazenda São Pedro, 

comunidade tradicional localizada na cidade de Monte Santo, no sertão baiano. O 

trabalho de campo foi situado em parte desta fazenda, intitulada São Pedro de Cima ou 

São Pedro I, onde existe uma organização e mobilização política que busca posicioná-la 

como comunidade de fundo de pasto. Por outro lado, reside principalmente no estigma 

sofrido por grande parcela dos seus moradores por serem negros e na memória coletiva 

que remete aos antepassados que foram escravos os principais fatores que possibilitam 

uma abertura para que os moradores de São Pedro I possam decidir por um processo de 

reconhecimento como quilombo.  

Para apresentar esta questão, partirei da construção do objeto sob o ponto de 

vista reflexivo Bourdieu (2010), visto este ter sido elaborado ao longo da relação com o 

campo. Eu já tinha uma experiência de campo prévia na cidade de Monte Santo, a partir 

de um primeiro conhecimento em 2004, no âmbito de um projeto de pesquisa 

acadêmica e para a escrita do trabalho de conclusão do curso de Ciências Sociais
1
. 

Durante as viagens esparsamente realizadas pelos anos seguintes, eu havia ouvido por 

pessoas da sede do município
2
 referências sobre algumas comunidades rurais negras, 

sendo que uma delas chegou a ser mencionada como “um quilombo mesmo”.  O nome e 

as expressões de ressalva direcionadas a este lugar (isolado, reduto, de pretos retintos, 

pobre, atrasado, de muita dificuldade, onde não era recomendável que eu fosse) me 

                                                 
1 O projeto mencionado intitulava-se “O Sertão dos Milagres: os santuários e o turismo religioso no sertão 
baiano; estratégia de desenvolvimento econômico; identidade cultural e religiosa”, realizado entre 2004 a 
2007, cujo enfoque consistia nas representações e rituais católicos realizados nas romarias ao Santuário da 
Santa Cruz, em Monte Santo. Tinha como coordenadores Mísia e Edwin Reesink. Os períodos em campo 
anteriores àqueles em que se refere esta dissertação são listados na tabela abaixo: 
Out./ Nov. 2004 Festa de Todos os Santos   Uma semana 

Setembro 2005 Celebração de Canudos 4 dias 

Out./ Nov. 2005 Festa de Todos os Santos   Uma semana 

Abril 2006 Semana Santa Uma semana 

Out./ Nov. 2006 Festa de Todos os Santos   Uma semana 

Janeiro 2007 Estadia na cidade Duas semanas 

Abril 2007 Semana Santa Dez dias 

Out./ Nov. 2008 Festa de Todos os Santos Uma semana 

Janeiro 2008 Estadia na zona rural Três semanas 

Jun. Jul. 2010 Estadia na cidade Duas semanas 

Total   98 dias 

 
2 Inúmeros moradores entre clérigos, membros das Irmandades católicas locais, das pastorais da Igreja, 
devotos participantes das festividades religiosas, professores da rede pública e privada, comerciantes e agentes 
ligados aos movimentos sociais de luta pela terra.  
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chamaram a atenção a ponto de intentar conhecer o São Pedro, para o âmbito da 

pesquisa de campo para o mestrado. O projeto de mestrado tinha a princípio um enfoque 

diferente, relativo no campo das relações raciais e hierarquias sociais, mas passei a me 

interessar por uma perspectiva mais focada em questões territoriais e identitárias que se 

consolidou quando eu conheci o São Pedro em abril de 2011.  

A primeira iniciativa para tanto foi através de conhecidos da cidade, até 

conseguir entrar em contato com uma jovem moradora de Euclides da Cunha, que teria 

parentes lá. Fui chegar em uma rua situada na saída desta cidade, vizinha a Monte 

Santo, que depois vim a saber ser conhecida no São Pedro como sendo toda habitada 

por parte de uma das famílias, que se define como morenos, pretos ou negros. Também 

em Euclides da Cunha é conhecida como uma rua dos negros. Procurei Damiana
3
, uma 

jovem que havia me sido descrita por uma agente ligada ao Movimento de Canudos 

como quilombola que morava ali. Do encontro e da conversa que rendeu, uma 

motivação mútua foi avivada, para mim sobre um universo que eu estava prestes a 

conhecer e nada sabia; para ela, sobre conhecer sobre si própria pela história de sua 

família, no que ela descreveu como “descobrir suas raízes” na “comunidade 

quilombola”. Interessava-se também pelo cunho político que teria esta questão, e que 

não era surpresa para ela chegar alguém interessado em uma pesquisa. Pouco tempo 

antes, ela soube que chegariam “pessoas de Salvador” empenhadas em realizar algum 

trabalho no São Pedro relativo ao reconhecimento quilombola. Foi a primeira pessoa a 

me apresentar a divisão interna existente entre duas localidades - São Pedro I e São 

Pedro II, também intitulados São Pedro de Baixo e São Pedro de Cima, 

respectivamente. Ela me indicou a conhecer o São Pedro I, onde moram seus parentes. 

Infelizmente, no dia combinado, por um motivo de saúde em pessoa de sua família, não 

pode me acompanhar, mas recomendou que eu seguisse mesmo assim.  

Munida de suas recomendações, fui procurar o povo do São Pedro na sexta-

feira, em volta do ônibus que realiza o transporte da zona rural para a sede de Monte 

Santo. A entrada em campo ocorreu pela via do parentesco e pelo presidente da 

                                                 
3 A mãe de Damiana nasceu no São Pedro I, mas mudou-se para a cidade de Euclides da Cunha ao se casar, 
onde Damiana sempre residiu, mas visita esporadicamente o São Pedro. É jovem e militante do Movimento 
de Canudos, e próxima de padre Enoque, seu fundador (abordarei um pouco mais adiante a respeito nesta 
Introdução). Por um contato com dois agentes também ligados ao Movimento é que me fui recomendada a 
falar com Damiana.  
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associação de São Pedro I. Tibério
4
, o presidente, foi uma das primeiras pessoas com 

quem conversei e para quem expus minha motivação e recebi a concordância sobre o 

trabalho e mesmo que eu poderia partir para o São Pedro naquele dia. Outra destas 

pessoas foi Davi
5
, tio de Damiana, que ela me recomendou que eu conversasse. Era um 

senhor idoso alto e negro que levava couro de bode no chapéu e nas alpercatas de 

vaqueiro. Balbuciei alguma coisa que não me lembro mais o que foi, salvo que dizia 

respeito a minha vontade de conhecer o São Pedro por causa de um estudo que gostaria 

de fazer. Ele fez um silêncio por alguns segundos e depois assentiu, ofereceu a mão para 

um aperto e indicou que me sentasse no banco ao lado do dele no ônibus. Ficamos sem 

trocar muitas palavras, até que passamos, já perto do destino, ao lado de um rio cheio 

d‟água e de campo verde ao redor. As pessoas do ônibus se viraram para ver. Davi me 

disse contente que por ali já passou muito a cavalo, pegando boi. Este ato simples 

representou minha confirmação de chegada.  

No pequeno tempo deste primeiro contato, me foi indicado que eu pernoitasse 

porque não haveria transporte para retornar no mesmo dia. Conduziram-me à casa de 

Arcanja
6
, irmã de Davi, uma senhora solteira que costuma hospedar as pessoas que 

chegam de fora. A tarde foi passada na apresentação e conversa com a dona da casa, sua 

comadre Lúcia da casa ao lado e seus filhos, duas jovens e um rapaz. Estas pessoas 

foram algumas das quais com quem eu passaria a ter vivência mais próxima e cotidiana 

no que se seguiu. À noite, conforme combinado, Tibério, passou por lá, na casa de sua 

“madrinha” como ele chama Arcanja de brincadeira, dada a amizade entre os dois. 

Tivemos uma primeira dentre as muitas conversas que se seguiriam. Apresentei a ele 

meu interesse de pesquisa, e tentei explicar sobre porque estudos são feitos e deste 

                                                 
4 Tibério tinha 70 anos de idade à época da pesquisa de campo, aposentado e presidente da associação do São 
Pedro I pela segunda vez, além de ser sócio fundador da mesma. Além do contato inicial, manteve-se como 
interlocutor durante toda a pesquisa, como os demais agentes que mencionarei aqui. Trabalhou como 
vaqueiro na fazenda de Hélio Cardoso, mas hoje trabalha apenas em sua própria roça, parte comprada, parte 
advinda da herança da esposa. Esta, de nome Maria, faz parte da família de João Nenê. Tibério nasceu no 
Muquém, um lugar vizinho, e mudou-se para o São Pedro ao se casar.  
5 Davi tinha 74 anos à época da pesquisa e também trabalhou para Hélio Cardoso como vaqueiro. Hoje é 
aposentado e trabalha por conta própria com a família, a esposa Maria, nascida no Muquém, e os netos. Foi 
um dos principais interlocutores nas narrativas que compõem a memória coletiva, principalmente de sua 
família, dos descendentes de Esperdião, da Guerra de Canudos (1896-1898) e de situações de conflitos de 
terra. Era participante dos encontros das comunidades eclesiais de base, organizadas por padre Enoque, nos 
anos 1980. 
6 Arcanja (56 anos) é irmã de Davi e Lúcia (49 anos) é nora dele. São vizinhas e comadres. Foi na casa de 
Arcanja que fiquei hospedada pelo período de campo, e com quem tive proximidade maior, portanto. Arcanja 
já está aposentada e continua trabalhando na roça, empregando algum parente ocasionalmente. As duas filhas 
adolescentes de Lúcia, Núbia e Nelma, juntamente com algumas de suas primas foram também companhia 
constante durante a estadia em campo. Lúcia trabalha na roça juntamente com o marido e as filhas.  
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modo, com base na convivência em algum lugar tão longe de casa. Não lhe foi grande 

surpresa porque já havia conhecido outros pesquisadores no Muquém, comunidade 

vizinha a São Pedro que é seu lugar de origem e onde reside seu irmão que sempre 

recebe os estudantes que se tornam conhecidos como estagiários da faculdade e que 

visitam os locais, convivem e participam por certo período de tempo. Com a recepção 

muito boa eu permaneci pelo final de semana, sendo convidada a retornar, para 

permanecer por mais tempo. Nestes dois dias, fui apresentada a algumas pessoas, 

conduzida a algumas casas dos mais velhos para ouvir suas histórias, antes de partir no 

próximo dia que tinha transporte, na segunda-feira pela manhã. 

São Pedro não é este reduto isolado que haviam me descrito, mas sobre os 

trânsitos e passagens das pessoas eu apenas soube com o tempo. O que presenciei nos 

primeiros momentos – e isto também na segunda passagem em campo – é que o 

caminho, relativo tanto ao trajeto percorrido quanto ao seu sentido simbólico, fazia parte 

da interpretação de minha presença. Eu estava ali caminhando – complementado às 

vezes com “aprendendo como são as coisas. Como é e como não é”. Era esta a 

explicação que davam os conhecidos quando me apresentavam aos outros; com alguns 

dias, passou a ser também a minha primeira apresentação, complementando com a 

explicação sobre a pesquisa. Tornaram-se importantes alguns momentos de aceitação, 

como quando Martinha
7
, uma senhora evangélica, me chamou de “missionária de Deus” 

por gostar de caminhar, enquanto outras pessoas, mais ou menos por esta mesma razão, 

se eu também não teria sangue de jagunço
8
, geralmente também perguntando se algum 

parente meu distante não teria vivido por ali. Paulino, marido de Martinha me 

recomendou que eu procurasse pesquisar sobre plantas medicinais. Em outras situações, 

em conversas com outros agentes, este tema aparecia com constância, inclusive 

associado à importância da preservação das áreas de vegetação nativa para possibilitar o 

acesso às plantas usadas como remédios. Este foi um aspecto importante que delineou o 

rumo temático da pesquisa.  

Por outro lado, principalmente no período mais inicial, pensaram que eu seria 

uma funcionária governamental que estaria ali para realizar algum tipo de trabalho, seja 

                                                 
7 Martinha é filha de João Nenê e professora da escola local. Ela, o marido Paulino (nascido no Muquém) e os 
seis filhos foram interlocutores importantes. Suas filhas organizam a quadrilha dos jovens que se apresenta na 
festa local, e uma delas, Vaneide (26 anos) me acompanhou em muitas caminhadas, apresentando-me 
pessoas, tirando minhas dúvidas e muitas vezes complementando informações sobre pessoas e marcos físicos 
que se relacionam às histórias narradas pelos mais velhos que compõem a memória coletiva local. 
8 O significado desta expressão é apresentado no Capítulo II. 
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como fiscal do IBAMA, seja algo relativo ao reconhecimento do São Pedro I enquanto 

quilombo. Estas suposições também acabaram por se tornar cruciais para o 

desenvolvimento da pesquisa, como relatarei no terceiro capítulo.  

Mas antes de caminhar tanto, voltemos à casa da Arcanja, na primeira noite. 

Esperamos terminar a novela televisiva cujo cenário era o sertão e os personagens um 

bando de cangaceiros, assistida atentamente por um grupo de parentes moradores das 

casas vizinhas. Nos intervalos comerciais os homens presentes discutiram se o couro do 

gibão dos personagens era mesmo feito de couro de bode e se um ator soube ou não 

representar bem que estava prendendo um boi. De toda maneira, houve a defesa de que 

era muito bom ter uma novela “para representar esse nosso norte véio!” e só quando ela 

terminou foi que passamos para a copa e eu tive a conversa com Tibério. O homem 

branco de 70 anos e de chapéu de couro me explicou que a associação não é 

quilombola, como eu pensava, mas de fundo de pasto. A diferença entre a representação 

que eu tinha de que haveria ali uma mobilização direcionada ao reconhecimento como 

quilombola e o que acabei por conhecer se tornou o campo de meu interesse.  

Após este primeiro momento, houve mais duas viagens ao São Pedro, uma entre 

junho e julho, por um período de um mês; e outra viagem em agosto, por mais duas 

semanas, todas em 2011
9
. Desde o princípio, as histórias dos mais velhos foram 

tomadas de imediato como objeto, por uma motivação mútua entre eles e pesquisadora. 

Para conhecer “como é e como não é” fui levada às casas de alguns moradores, que me 

narravam como foi há muito tempo. Dado o pouco tempo de conhecimento mútuo e, 

pela entrada direcionada como pesquisadora, o uso do gravador foi limitado às 

entrevistas abertas concentradas entre os moradores mais velhos e, de modo mais 

restrito, a alguns agentes vinculados à associação, estes últimos ainda assim, apenas 

após um período mais longo em que lá estive. Achei por bem que um excesso de 

perguntas e entrevistas traria um desconforto e priorizei a observação direta em minha 

estadia. Estas entrevistas gravadas perfizeram um total de 20 horas e foram realizadas 

com os mais velhos, indicados pelos próprios moradores entre aqueles que representam 

cada uma das famílias locais e são considerados como detendo uma autoridade para 

falar sobre a memória e o passado. Detive-me mais na observação direta e em conversas 

                                                 
9 Em setembro ainda fiz uma viagem curta a Monte Santo, tendo pernoitado no Muquém, comunidade de 
fundo de pasto vizinha a São Pedro e no início de outubro ainda fiz uma viagem a Uauá para participar do IV 
Seminário Estadual de Fundo e Fecho de Pasto.  
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informais, registradas no caderno de campo à noite, ou no amanhecer do dia. Por este 

meio ficávamos mais à vontade para deixar variados assuntos vir à tona, o que me 

ajudou a perceber aspectos que a princípio não faziam parte da paleta de questões que 

tinha em mente. Por estas razões, não foi possível realizar um quadro genealógico 

completo, à maneira de Rivers, e detive-me a apreender os casos concretos observados 

no presente e aqueles do passado narrados em entrevistas e conversas e procurei buscar 

as representações sobre cada uma das famílias. Pretendia realizar também um survey, 

mas por motivos que explico no terceiro capítulo, este não foi realizado.  

As fotografias constituíram um instrumento de registro, mas em alguns casos 

permitiram abertura para interlocução no momento em campo, e algumas destas foram 

incorporadas ao corpo do texto. Esta inclusão é pensada a partir de seu potencial como 

representação por terem sido realizadas em um processo mais explicitamente construído 

a partir da solicitação dos fotografados, revelando a intencionalidade no ato de produção 

e também na sua exposição. Esta construção relacional incorre em retirar da imagem 

fotográfica a pretensão ao realismo e objetividade que estariam de acordo à crença na 

impossibilidade de intervenção humana no processo mecânico de produção da imagem. 

Isso significa considerar que a fotografia não está submetida apenas às leis da ótica e 

que a captura instantânea da luz pela lente objetiva da câmera não garante que o ato de 

fotografar seja imune à subjetividade (Zoettl, 2009).  

Intencionava ainda retornar a campo em fins de outubro para uma mais estadia e 

complementação dos dados. Porém não pude me deslocar de Salvador e me mantive 

com os dados que já tinha. Nesta última etapa pretendia atender ao convite para me 

hospedar na casa de Martinha, que faz parte da família, de João Nenê, não sendo esta a 

mesma família onde eu havia me hospedado até então. Por motivos profissionais, acabei 

não podendo retornar a campo como havia sido minha intenção. Esta possibilidade me 

facilitaria ter um conhecimento mais amplo do campo, pois até então havia permanecido 

na casa de Arcanja, onde já me sentia habituada na acolhida e que me recebeu na 

terceira visita, em agosto com um sorriso e uma exclamação “Quer dizer que gostou 

mesmo de ficar com os negos!?”. Expressava certa surpresa, já existente desde o 

começo, mas que foi se diluindo ao longo do tempo, em ver uma meio branca
10

 que não 

se incomodava em conviver e se hospedar entre os negros do pé da serra. Por esta 

                                                 
10 Este termo é utilizado de maneira descritiva como referência a pessoas que tem fenótipo considerado 
misturado – como pele clara, mas sem ter cabelos lisos.  
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razão, embora tenha caminhado pelas casas, conhecido de maneira ampla o São Pedro I, 

foi inevitável que pelo convívio cotidiano, a maior quantidade de dados que eu 

disponho seja relativa ao domínio desta família.  

 Outro critério que perpassou a relação de pesquisadora foi de gênero. A 

convivência mais próxima que tive foi com as mulheres, com quem conversava com 

mais profundidade e acompanhava o cotidiano e o trabalho feminino. Raras foram as 

vezes que não caminhei sem companhia, geralmente de mulheres adultas ou jovens. 

Apenas com o tempo circulava só quando eu ia para algumas casas próximas, onde já 

tinha mais intimidade.  Esta situação acompanha a hospitalidade e proteção dos 

moradores, que se referia não apenas à companhia, mas também às sugestões de visitas 

a casas e lugares. Em descrições etnográficas em localidades rurais no sertão, realizadas 

por pesquisadoras, como, por exemplo, em Woortmann (1995), Godoi (1999) e 

Camarote (2010), esta situação também se faz presente. Ademais, a participação das 

mulheres na organização local que perpassa a associação era reduzida; o que me 

possibilitou uma visão um pouco diferente sobre alguns aspectos daquela que eu 

acompanhava pelos homens. Não foi possível realizar um estudo com profundidade 

sobre as mulheres, como por exemplo, sobre a ausência de sua participação atual na 

associação. Por outro lado, observei a presença bem enfatizada de mulheres nas 

narrativas da memória coletiva, sobre aquelas que viveram no cativeiro ou tiveram 

algum envolvimento com a Guerra de Canudos (1896-1898) que acompanharam parte 

da peregrinação de Antônio Conselheiro pelo sertão.  

Algumas questões internas que os homens explicavam por via de questões 

políticas (relacionadas à associação, ao reconhecimento do fundo de pasto), as mulheres 

acrescentavam os fuxicos – repletos de casos amorosos, tensões e brigas. Assim, por 

exemplo, o mesmo caso de tensão entre São Pedro I e São Pedro II que entre as 

conversas dos homens seria descrito sob o prisma de questões políticas envolvendo a 

esfera da organização associativa local; pela descrição das mulheres envolveria nuances 

mais pessoais – os fuxicos. Estas explicações foram extremamente importantes para 

minha compreensão, porém, muito disso não será aqui exposto, pois há um limite do 

que é segredo.  
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 Além do São Pedro I, caminhei também por algumas localidades do entorno
11

, 

mas nunca pelo São Pedro II. Na verdade, uma única vez cheguei a transpor o limite 

entre os dois, quando eu e o interlocutor Ronaldo
12

 caminhamos uma vez e fizemos um 

caminho passando diante de algumas casas de primos distantes dele, que intencionou 

me mostrar o São Pedro de modo mais amplo. Estava para terminar a primeira estadia 

de um mês em campo e estava tão habituada ao São Pedro I que estranhei ter enfim 

ultrapassado a fronteira e entrado em território alheio.  

Entre as duas localidades referentes à divisão interna de São Pedro, há uma forte 

tensão. Em qualquer início de conversa, me era passada a orientação que eu poderia 

circular à vontade pelo São Pedro I, mas que era melhor não ir até São Pedro II. Como 

nos primeiros dias em campo eu expressava interesse em conhecer São Pedro II, as 

pessoas mais próximas, que me acompanhavam pelas casas e caminhos, respondiam 

educadamente “Ah, depois a gente vai lá...”. O “depois” tornou-se nunca, com o 

acréscimo de mais dias e mais intimidade as mesmas pessoas começaram a dizer que 

prefeririam não ir lá e que eu não fosse também. Até que se tornou uma brincadeira. 

Alguém me perguntava “E quando vai no São Pedro II fazer uma visita?”, e, brincando, 

eu respondia “No dia em que você for comigo, eu vou”. Como minha chegada havia 

sido no São Pedro I, já previa ser identificada como pessoa que estava do “lado deles”, 

ou seja, havia criado um vínculo, amizade ou referência com São Pedro I. Portanto, 

apesar da minha vontade de conhecer o São Pedro II, pela própria posição dos 

interlocutores e da situação em campo, julguei que seria melhor não realizar esta 

intenção. Por fim, as referências que tive sobre São Pedro II são fundamentadas nas 

impressões que recolhi entre os moradores do São Pedro I. 

 Acompanhava também os fluxos de idas e vindas para a rua, ou seja, a sede 

municipal, nos dias da feira. Parte da observação de campo foi também realizada lá, 

contatando pessoas do São Pedro que ali residem; outras que fundamentaram minha 

referência sobre a história da cidade; e agentes vinculados a algumas instituições do 

                                                 
11 Uma breve descrição destes lugares se encontra no primeiro capítulo. Antecipando um pouco, nos outros 
lugares, acompanhava os conhecidos do São Pedro em visitas aos parentes no Saco Fundo, Muquém, Santa 
Rita; e no Acaru acrescenta-se minha motivação – compartilhada pelas duas jovens interlocutoras que me 
acompanhavam - em procurar conhecer os nexos compartilhados da memória do cativeiro.   
12 Ronaldo (32 anos) neto de Esperdião estava noivo de Vaneide, filha da Martinha, e recém chegado de São 
Paulo, onde havia passado dois anos. Sua vinda veio relacionada a realizar o casamento, terminar a construção 
da casa e efetivar sua permanência no São Pedro. Ocupa um papel que eu diria de mobilizador da comunidade, 
por já ter organizado um grupo de jovens. Estava naquele momento refletindo se iria se tornar sócio da 
associação local ou não.  
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Estado ou de associação civil. Estes últimos desenvolvem ações relacionadas a políticas 

públicas ou ações políticas e educativas relacionadas à luta pela terra em comunidades 

de fundo de pasto, quilombolas e assentamentos de reforma agrária.  

Antes de discorrer mais a respeito do São Pedro, considero importante enveredar 

por um desvio de percurso e apresentar uma breve contextualização sobre Monte Santo, 

iniciando por alguns elementos históricos. 

 

1.2. A Casa da Torre 

 

     O sertão nordestino teve sua ocupação inscrita como projeto colonial a partir de 

meados do século XVI, tendo, porém, alcançado maior efetividade a partir do século 

seguinte. Esta ocupação, vinculada à expansão pecuária, esteve atrelada à formação de 

um quadro econômico mutuamente dependente e complementar à produção mais rica e 

dinâmica movida nos engenhos de cana-de-açúcar do litoral, bem como correspondeu à 

expansão de fronteiras territoriais para a Coroa portuguesa (Andrade, 1973) 

 Essa ocupação esteve relacionada também à garantia de produção econômica das 

terras que compreendiam as sesmarias. Estas, concedidas a particulares entre 1530 a 

1822, inalienáveis e não hipotecáveis, continuavam a pertencer nominalmente à Coroa, 

que as poderia confiscar caso seu fim social não fosse realizado, ou seja, a destinação à 

produção econômica não se efetivasse, assim como o povoamento e colonização (Prado 

Jr., 1987). Diversas foram as estratégias para manter a aparência das sesmarias como 

forma de comprovar a ocupação pelo sesmeiro através do posicionamento estratégico de 

arrendatários, foreiros e meeiros. 

As terras do semi-árido interessavam para o criatório de gado bovino, 

indispensável na indústria açucareira como animal de tração, além dos usos da carne e 

do couro. Contudo, os rebanhos eram tangidos também pelo interesse da Coroa 

portuguesa de que o território declarado por Tordesilhas como seu se efetivasse via 

conhecimento e colonização. Conforme Dantas (2002), a expansão do gado foi se 

consolidando ao longo do século XVII, ao fim do qual já havia índios aldeados nas 
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missões
13

, muitos mocambos formados e também destruídos, bem como pequenas e 

dispersas povoações estabelecidas. No século XVIII que entrava, os caminhos do gado 

já se estendiam do litoral baiano ao Piauí (Dantas, 2002). Apesar desta expansão ter 

sido realizada inicialmente com o criatório de gado bovino dos sesmeiros; outros 

ocupantes das terras  como arrendatários, meeiros, foreiros, escravos fugidos, 

aquilombados passavam a fazer criatório de pequenos animais – ovinos e caprinos – 

resistentes às condições do ambiente. Deste modo, estes agentes corresponderam à 

formação do campesinato que teve na atividade mencionada, conjugada com a pequena 

lavoura, sua base produtiva. 

Essas terras não eram, contudo, desabitadas, e a ocupação constituía uma 

conquista violenta contra os povos indígenas e os mocambos que se formavam. Na 

bacia do rio Itapicuru, na qual se localiza Monte Santo, em 1603 foi enviado o chefe 

potiguar Zorobabé para destruir um mocambo; e em 1639 foi fundada a missão jesuítica 

de Massacará, localizada no atual município de Euclides da Cunha (Dantas, 2002). 

 A parte da área da sesmaria onde se localiza Monte Santo pertenceu aos Garcia 

D‟Ávila, na qual se inclui o local etnográfico aqui estudado. O primeiro D‟Ávila foi um 

almoxarife de Tomé de Souza, a quem foi concedida a sesmaria em 1549. A Casa da 

Torre, nome pelo qual este domínio ficou conhecido, se estendeu até os anos de 1840. 

Segundo Pessoa (2003), o perímetro das terras se iniciava no litoral da Bahia
14

, 

alongando-se sertão adentro e perfazendo um total de 300.000 km
2
, pelos interiores da 

Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Piauí. A Casa da Torre 

correspondeu a uma vasta propriedade fundiária que esteve vinculada ao poder familiar, 

fundamental na estruturação política da colônia, de grande poder de mando local. No 

seu período de auge, ou seja, até o século XVIII, a influência junto à administração 

colonial esteve alicerçada pela característica vinculação entre esfera pública e privada, e 

a reprodução do patrimônio pela família ocorria mediante o vínculo do morgado 

(Pessoa, 2003).  

                                                 
13 Massacará foi uma dessas missões.  Estabelecida por jesuítas em 1639 com o aldeamento de índios kariri, 
constitui hoje território dos índios Caimbé. Localiza-se no atual município de Euclides da Cunha, que até 
1933, era distrito de Monte Santo.   
14 Um marco físico importante da Casa da Torre localiza-se no atual município de Mata de São João, 50km ao 
norte de Salvador, no qual se encontram as ruínas do solar de Tatuapara, conhecido como “castelo da Torre”, 
antiga residência da família, e que hoje é ponto de visitação turística. 
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 Nas primeiras décadas do século XIX, um período de crise seguido pela 

decadência econômica alterou os rumos da reprodução da Casa. Nesta altura, a linha 

sucessória masculina dos D‟Ávila estava extinta e a sucessão foi passada aos Pires de 

Carvalho. O desmembramento em fazendas vendidas a terceiros foi responsável pela 

dispersão do patrimônio familiar. Isso foi agravado pela Lei nº 35 de 06 de outubro de 

1835, que decretava o fim do regime de morgado. Com a alteração da regra de sucessão, 

propriedades deviam ser repartidas entre todos os herdeiros, o que corroborou para o 

esfacelamento do patrimônio. O falecimento, em 1852, do último proprietário, o 

Visconde Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, que deixou cinco 

herdeiros, representou o fim da Casa da Torre (Pessoa, 2003). 

*** 

A escravidão de negros e indígenas que se desenvolveu no alto sertão esteve 

vinculada à especialização do trabalho como vaqueiro e também à relação de agregado e 

meeiro para com os proprietários da terra. Na comarca do Itapicuru, inventários de 

fazendas no século XVIII indicavam dezenas e até mais de centena de cativos. Em fins 

do século XIX este número cai consideravelmente, não ultrapassando 50 cativos nos 

inventários, do mesmo modo em que também aumentou o número de livres e agregados, 

que cumpriam diversas atividades laborais para os fazendeiros, mas também realizavam 

a produção de bens alimentícios (Dantas, 2000, 2011). 

Portanto, é importante atentar para esta outra face da ocupação do sertão. Além 

de sesmeiros e fazendeiros, indivíduos alijados do poder colonial e da propriedade da 

terra se estabeleciam, tais como meeiros, posseiros, arrendatários pobres, escravos, 

aquilombados, e por força das missões, também índios aldeados. O trabalho dos cativos 

coexistia com a realização de pequenos cultivos pelo sistema de meação e trabalho 

familiar (Silva, 2011).  O uso das terras para pastoreio era realizado sem cercas ou 

outros impeditivos físicos, sendo a circulação das criações mediada por regras 

costumeiras. Encontra-se neste modo como se estruturou historicamente as pastagens de 

uso comum do campesinato do sertão baiano, e representa as bases históricas para o 

processo contemporâneo de organização das comunidades de fundo de pasto (Alcântara, 

2011). 

Os vaqueiros foram agentes importantes da ocupação e povoamento das 

fazendas e currais largamente espalhados pelas vastas extensões das sesmarias. 
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Vaqueiro é designativo que se refere aos trabalhadores de pastoreio de gado do início da 

expansão sobre o sertão no período colonial e até a atualidade. Foram agentes centrais 

na formação do campesinato do sertão nordestino. Como a maioria dos fazendeiros era 

absenteísta, sua figura é associada a uma relativa liberdade, como também a atributos 

morais de honra e honestidade. Não constituíam trabalho assalariado, mas a apropriação 

de cabeças de gado e a formação paulatina de seu próprio rebanho eram possibilitadas 

pelo sistema do quarto ou sorte, no qual a cada quatro bezerros, um cabe ao vaqueiro. 

(Andrade, 1973; Brandão, 2008; Cunha, s/d). 

Em tempos coloniais, devido à inexistência de cercas de demarcação de 

propriedades podia ocorrer imprecisão sobre a demarcação dos limites das sesmarias, 

como também o estabelecimento de pastos soltos, ou de uso comum (Almeida, 2008). 

Até sobre a légua, medida padrão utilizada, não havia precisão (Dantas, 2000).  

A Lei de Terras de 1850, ao instituir a compra como único ato de legitimação da 

propriedade, em detrimento à situação de posse, veio a favorecer os grandes pecuaristas  

que puderam apropriar-se por grilagem cartorial tanto dos pastos soltos quanto de outras 

terras ocupadas pelo campesinato, formado por brancos e mestiços livres, escravos 

fugidos e libertos além de indígenas, cuja situação de posse não pôde ser legalizada.  

Monte Santo e região do entorno foram constituídas historicamente por uma 

tessitura conflituosa composta pela conquista colonial, mas também por ocupações e 

resistências dos dominados
15

. O primeiro desmembramento das terras pertencentes à 

Casa da Torre teria ocorrido ainda em 1740 ou 1750, corresponde a Fazenda Soledade, 

comprada por João Dias. Nesta fazenda, com limites coincidentes aos da atual sede 

municipal, existia o curral ou logradouro Pico-Araçá ou Piquaraçá. Posteriormente, 

segundo uma versão, um descendente de nome João Dias de Andrade teria comprado a 

fazenda Acaru, também marcada como uma das primeiras fazendas da cidade. 

Possivelmente tal compra teria sido feita na terceira década do século XIX, 

acompanhando o desmembramento da Casa da Torre. Por exemplo, em 1839, uma 

                                                 
15 As informações que seguem foram organizadas de modo a compor uma narrativa que represente a 
memória da cidade. Estes dados provem de entrevistas com informantes privilegiados, com destaque para 
Hildegardo Cordeiro, ex-diretor do Museu do Sertão cordelista José de Jesus Ferreira (Cf. Anexos); Maria 
Aparecida, professora municipal, além de agentes sociais ligados às pastorais e irmandades católicas, da Igreja, 
dos movimentos sociais e outros moradores. Acrescento também uma pequena publicação local intitulada 
“Monte Santo e sua História”, de Rivadávia Cunegundes de Oliveira, patrocinada pela prefeitura, em 2002, 
tomada aqui como fonte, e que representa uma versão da história pela elite local. 



23 

 

delas, a Laginha
16

, foi comprada por Francisco da Costa Torre. É mencionado também 

que este Costa Torre, outro celebrado fundador e escravocrata, comprou no mesmo ano 

o logradouro Piquaraçá de João Dias de Andrade.  

O mesmo João Dias de Andrade aparece novamente na história como capitão da 

guarda nacional e também como membro da câmara municipal, de 1853 a 1868, 

chegando a ter sido presidente da Câmara em 1861
17

. Descendentes, com os sobrenomes 

Dias de Andrade e Cordeiro de Andrade, ocuparam também posições na Câmara até a 

proclamação da República. Fizeram presença nos primeiros conselhos municipais, 

especialmente nas primeiras eleições em 1892, quando se torna intendente o Coronel 

João Cordeiro de Andrade, o mesmo que havia sido presidente da 13ª e última Câmara 

do império, e é figura sempre lembrada pela elite, mas também por moradores pobres 

como “o primeiro prefeito”. Cordeiros e Andrades foram intendentes e prefeitos outras 

dez vezes ao longo da República e até hoje são lembrados pelo poder como coronéis, 

em alusão não apenas ao título da Guarda Nacional, mas ao exercício de poder no 

coronelismo
18

. 

Um dos pontos lembrados sobre a história dessa família refere-se à sua antiga 

residência, a fazenda Acaru. A descrição que moradores da sede fazem hoje a respeito 

dessa fazenda dá ênfase a seus atuais moradores, descritos como pretos, negros, 

descendentes de escravos. Esta descrição é a mesma efetuada em relação à fazenda 

vizinha e territorialmente contígua - São Pedro. Geralmente são mencionadas em 

conjunto, dado que, conforme contam “São Pedro pertencia a Acaru”. À pergunta se 

haveria comunidades rurais de negros em Monte Santo, a resposta usual menciona essas 

duas fazendas. Contudo, são apontadas diferenças entre elas. São Pedro, por vezes, é 

                                                 
16 Mantenho a grafia utilizada na cidade – com “g” – assim como quando menciono, mais adiante no texto, 
Lage do Antônio, Lage do Velho Chico. Outros casos, mantenho a grafia com “j”, em referência a lajes que 
não são nomes próprios.  
17 Em 1795 Monte Santo, então Freguesia do Santíssimo Coração de Jesus, é elevada a distrito de paz; em 
1832, encontra-se pertencente à Comarca de Itapicuru. Em 1837, é municipalizada.  
18 Segundo Leal (1978), o coronelismo é um sistema social e político construído a partir do período da 
república velha mediante a conjugação entre a alta concentração de terras da estrutura agrária brasileira e o 
novo regime representativo. Refere-se à manifestação do poder privado de senhores de terra que em situação 
de decadência de sua influência social local passam a se alicerçar à crescente força constituída pelo poder 
público, sobretudo pelo controle dos votos de cabresto, associando assim seu poder de mando e seu prestígio 
à política representativa. 
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mencionado como lugar mais isolado, reduto fechado, que não se integra. Acaru, que 

além de local de origem de prefeitos conserva, até hoje, as ruínas de uma casa grande 

que relembram um passado de poder, é considerada mais integrada. Ambas são 

comunidades de fundo de pasto compostas por pequenos agricultores e criadores, como 

se verá mais adiante. 

 

1.3. A Rua e a Roça  

Monte Santo é uma cidade interiorana que tem uma praça e, ao seu redor, a 

igreja e a prefeitura. No centro da praça, elevado e em destaque, um canhão, 

sobrevivência da Guerra de Canudos (1896-1897), está apontando para as costas de uma 

estátua de Antônio Conselheiro que segura sua cruz. Na lateral da praça, ao lado de 

Conselheiro e do canhão que o condena, fica a prefeitura, em um casarão, antigo 

quartel-general que sediou as tropas republicanas da Guerra.  

Cortando a praça ao meio e na rua logo em frente à igreja, fica o ponto de ônibus 

da zona rural e de moto-táxis, além das pessoas que, enquanto chegam ou partem, 

esperam sentadas sob as sombras das árvores. São muitas que vem à rua, às sextas, dias 

da feira que ocorre em outras ruas transversais, com sacolas de palha ou nylon e caixas 

que trazem produtos da roça e voltam levando o mercado, principalmente arroz, óleo, 

café, açúcar, macarrão, sabão, sabonete, margarina, leite. São velhos que vêm buscar 

aposentadoria; e as mulheres, os rendimentos da Bolsa-Família; são alguns jovens que 

aproveitam para passear, ir à internet ver as novidades nas páginas de relacionamento ou 

também trabalhar na feira. 

Atrás da praça, levanta-se o monte da Santa Cruz, que o nome da cidade vai 

referenciar. Subindo por seu dorso, por um caminho marcado por 12 capelinhas, chega-

se à capela principal no seu topo, santuário católico, lugar de destino de uma romaria 

anual. Ainda na praça, ao lado da igreja, um semicírculo de palco branco e parecido 

com uma concha é um dos locais de festas oficiais. Nas ruas imediatamente ao redor, há 

lojas e pontos de comércio. Encontramos ali um pouco do comércio que se encontra em 

outras ruas da cidade: pousadas, algumas lanchonetes e bares, lojas de roupas, miudezas 

e armarinho, mas também a boate Aerodance, uma loja de produtos da roça (feijão, 

farinha, milhos vendidos em sacas, cestos, cerâmicas, apetrechos de montaria de cavalo, 
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de jegue), uma agência do Banco do Brasil e uma casa lotérica, uma loja recentemente 

aberta de uma cooperativa de mulheres que fazem artesanato com sisal, a nova Câmara 

dos Vereadores, farmácias, mercadinhos, uma das três filiais da Casa de Ervas São 

Sebastião (de artigos de umbanda e candomblé) uma filial da Igreja Universal do Reino 

de Deus e a paróquia católica.  

 Há no entorno da praça alguns casarios antigos, relacionados às origens do 

santuário e da povoação. A maioria dos casarios se espreme hoje entre as ruas calçadas 

de paralelepípedo do entorno da subida da Santa Cruz, algumas delas tortas e muito 

estreitas, e entre o embate por quem adere à preservação e aqueles que gostam ou 

precisam do “moderno” e do “desenvolvimento” e derrubam as antigas construções para 

fazer comércios ou melhores casas. O santuário é tombado como patrimônio histórico 

do IPHAN, desde 1983. O conjunto formado pelo santuário, a romaria, os casarios, o 

canhão e a estátua de Conselheiro, envoltos pela memória social e pelo passado 

histórico que os relacionam, são os principais argumentos de muitos moradores e 

agentes do poder público para a valorização de Monte Santo como cidade com potencial 

turístico. Uma secretária da prefeitura, em conversa com funcionário da Bahiatursa
19

, 

que presenciei, enaltecia esses produtos para tentar angariar incentivos para o turismo 

da cidade, sem parecer ter alcançado resultados expressivos.  

Com o apoio da prefeitura, de agentes da igreja, das duas irmandades religiosas e 

“espontaneamente” pelos moradores, romeiros e visitantes em geral, a propalada 

vocação turística se condensa entre os dias da romaria ou Festa de Todos os Santos, de 

30 de outubro a 01 de novembro. Centenas de visitantes chegam, romeiros vindos de 

ônibus e alguns de paus-de-arara de cidades próximas, devotos e pagadores de 

promessas; mas que podem ser também jovens para “curtir” a festa, sendo que 

motivação religiosa e diversão podem andar juntas. A festa na cidade acontece também 

com shows de forró, brega, arrocha e pisadinha à noite. Para os moradores da cidade, 

essa é considerada como festa daqueles que são de fora, romeiros e turistas. Para os de 

dentro, moradores da cidade, pode estar relacionada a oportunidades de trabalho (M. 

Reesink, 2006a). É o momento de arrecadar dinheiro em uma dada proporção que seria 

impossível fora desses dias. Moradores alugam casas, cobram para banhos em suas 

casas e assim como comerciantes de outras cidades, vendem refeições em barracas na 

                                                 
19 Bahiatursa é uma empresa de economia mista, vinculada à Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, órgão 
que agencia a escolha, promoção e divulgação das atrações turísticas do estado.   
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praça, vendem bebidas nas barracas e no isopor, vendem velas, imagens de santos, 

lembrancinhas, água mineral para refrescar a subida de aproximadamente 3km do 

monte. Restaurantes, bares, lanchonetes e pousadas tem esses dias para arrecadar e fazer 

a diferença em relação ao resto do ano. 

Ônibus, caminhões e carros apinhados de gente chegam, as ruas ficam cheias, os 

shows à noite tem muito público, mas no final de 1º de novembro, tudo esmorece. No 

dia 02, dia de Finados, a cidade se cala e está de ressaca. As ruas estão cheias de lixo. E 

tudo retorna a ser como sempre, como todo o restante do ano, quando “o comércio é 

fraco, o trabalho é pouco, falta apoio político para desenvolvimento, falta colocarem 

uma fábrica...” 

O município tem 52.338 habitantes: 8.845 na zona urbana e 43.493 na rural
20

. As 

aposentadorias rurais e a Bolsa-Família são fontes de renda familiares importantes, além 

de serem consideradas como origem do dinheiro que circula no comércio na cidade, 

junto com os empregos da prefeitura. Como raramente concursos públicos são 

realizados, esses empregos são disputados “na política”. Isso significa que para alguém 

conseguir ou se manter em um emprego desses, dependerá das relações pessoais que é 

capaz de estabelecer, dependerá, também, de para quem se vota, se seu candidato 

perdeu ou se ganhou. Os empregos são na prefeitura (além dos cargos comissionados de 

fato, como chefes de secretaria, também os atendentes, auxiliares de serviços gerais), 

nas escolas (professores, merendeiras, secretárias, serviços gerais), varredores de rua na 

sede do município ou nos povoados, atendentes do Museu do Sertão, funcionários do 

cartório, dos 17 PSF (Postos de Saúde da Família), do hospital. 

A zona rural é extensa, sendo que o município possui extensão territorial total de 

3.187 Km
2
 e densidade demográfica de 16,42 habitantes por km

2
. A produção de 

pequenos agricultores é destinada ao plantio de feijão, mandioca e milho, além de 

algumas verduras, para consumo familiar e comercialização do excedente. Acrescenta-

se a importância da coleta de frutos como imbu, licuri e acerola. Em algumas 

comunidades o sisal constitui outra fonte de renda, especialmente para famílias que não 

possuem terra e possibilidade de plantio agrícola. A colheita do sisal geralmente ocorre 

em terras de fazendeiros, aos quais se destina 30% do valor obtido com o repasse da 

produção aos atravessadores, sendo que o quilo gira em torno de R$ 0,70. Esta 

                                                 
20 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.  



27 

 

modalidade de lavoura comercial se opõe à produção familiar de gêneros alimentícios, 

mencionada acima. Atualmente é feita de maneira pontual em alguns locais, mas teve 

um período de auge, quando da implantação da lavoura comercial a partir dos anos 

1950; até ocorrer uma queda dos preços a partir dos anos 1980.  

Por roça, como tenho me referido, aqui há equivalência ao modo de viver 

autônomo que se realiza em espaço não urbanizado, cuja produção econômica baseia-se 

na pequena produção agrícola e de pecuária. Neste sentido, observo como pode ser um 

termo adjetivado, tal como morador da roça, trabalho de roça. O termo roça também 

pode ser usado em outro sentido, como será abordado ao longo da dissertação, podendo 

ser diferenciado apenas contextualmente. Este segundo significado se refere ao limite 

físico de espaços destinados à agricultura ou pecuária, ainda que deixados 

temporariamente no pousio, delimitados por uma cerca geralmente de arame e 

pertencentes a um indivíduo ou unidade familiar. Nestas roças é que são realizados os 

roçados, ou seja o plantio de produtos agrícolas, principalmente feijão, milho e 

mandioca. Estas palavras, assim como outros, são grifados em itálico para expressar que 

são termos e expressões marcadas aqui como categorias êmicas.  

Essa atividade, acrescentadas da produção de animais, correspondem ao 

trabalho de roça que se mantém em situação de alta concentração fundiária
21

. Uma 

grande desigualdade é expressa nos termos da dicotomia entre os moradores da roça, 

pejorativamente chamados de tabaréus
22

 ou os fracos, em oposição aos fazendeiros, 

chamados também de os poderosos, os ricos. São absenteístas, proprietários também de 

grandes comércios, políticos ou funcionários ligados a altos cargos públicos municipais 

ou estaduais. Muitos são desconhecidos que residem em outras cidades do interior do 

estado, como Feira de Santana e Senhor do Bonfim, e nesses casos, essa é praticamente 

a única referência que se menciona a respeito deles. Relações de trabalho são 

estabelecidas entre os dois grupos, com prestação de serviços como diária, ou o trabalho 

mais constante de vaqueiro.  

Esta esteriotipização não se mostra muito diferente do panorama descrito por 

Zimmerman (1963). Este pesquisador este vinculado ao projeto Unesco (convênio 

Columbia University e a Universidade da Bahia), e realizou uma pesquisa etnográfica 

                                                 
21 Índice de Gini: 0,719 – fonte: IBGE/ censo Agropecuário 2006. Elaboração: Projeto Geografar/UFBA 
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em Monte Santo entre 1950-51. Esta cidade foi definida como um exemplo de 

“comunidade” sertaneja “tradicional” do interior da Bahia Nos moldes do quadro 

teórico e ideológico proposto por Gilberto Freyre e Donald Pierson, o objeto principal 

de análise era proposto como sendo a relação entre raça (a partir das categorias de 

atribuição racial) e a estratificação social. Uma variável da hierarquização apresentada 

pelo autor compreende a dicotomia entre rural e urbano. A população rural é definida 

como “classe baixa” e chamada de modo ultrajante de “caatingueiros”, “tabareus”, 

“povo do mato” – ou de “roceiros”, no sentido de serem aqueles que trabalham para os 

fazendeiros: “Todos estes termos são oprobriosos em vários níveis e sugerem que a 

população rural é rude, estúpida e que lhe falta aquela graciosidades que as pessoas da 

cidade consideram aceitáveis” (Zimmerman, 1963, p. 85; tradução minha).  

Esboço uma comparação com a análise de Bourdieu (2006) a respeito do 

campesinato da região francesa de Béarn, sobre o qual conclui que ocorre uma 

introjeção da visão do mundo urbano sobre seu corpo como “rude”, “grosseiro” e “sem 

jeito”. Estas características estariam alicerçadas a uma hexis corporal (incluindo 

vestimentas e sotaque) que expressa uma linguagem capaz de indicar a posição do 

indivíduo no espaço social. Apesar da pertinência da análise sobre o corpo, acredito que 

a ideia de um sentimento de inferioridade quase inescapável atribuída ao “jeito 

camponês” esbarra em limitações. No contexto etnográfico daqui, ser morador da roça 

também é valorado de forma positiva, considerado fator de força e condição da qual não 

necessariamente se quer escapar, principalmente quando da participação dos agentes em 

movimentos sociais que acabam por inverter estigmas atribuídos à roça/ sertão/ 

semiárido como espaço de atraso e pobreza; e que seus moradores seriam incapazes de 

organizar-se politicamente e expressar-se pelos seus direitos. Um morador de Monte 

Santo, de família tradicional, descreveu com certo pesar que o tabaréu hoje, bem 

diferente do passado, é aquele que viaja para fora do país, fala línguas estrangeiras e usa 

computador, muito mais do que os ricos. 
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1.4.Sangue no Joelho
23

  

Ao quadro econômico, político e de estrutura fundiária de concentração de 

riquezas e desigualdade sócio-econômica acrescenta-se a emergência de inúmeras 

situações de conflito, que envolvem a luta dos movimentos sociais relativos às 

comunidades de fundo de pasto e mais recentemente de quilombos, a trabalhadores 

rurais sem-terra, posseiros, acampados e assentados.  

Costuma-se dizer que basta se sentar na praça no centro da cidade, ao redor da 

estátua do Conselheiro, para ouvir os comentários entre os moradores sobre quem está 

na lista da morte. São lideranças, moradores de comunidades e assentamentos, como 

também agentes que trabalham na assessoria dos movimentos sociais. Além das 

ameaças diretas, ocorre também a criminalização destes agentes, sob acusações 

arbitrárias de “invasões”, roubos de animais e atos de violência. Em 2011, ocorreu o 

assassinato de duas lideranças, Antônio do Plínio, da comunidade de fundo de pasto 

Serra do Bode; e Leonardo de Jesus Leite, do assentamento Jibóia, na cidade vizinha de 

Euclides da Cunha
24

. Esta situação é descrita como perpetrada atualmente por uma 

quadrilha e representa a continuidade de conflitos que advém dos anos 1970 quando 

Monte Santo se tornou conhecida como o paraíso da grilagem.  

Desde o início dos anos 1980, o papel de atuação da CPT e as CEB‟S foi 

decisivo para a organização e mobilização política das comunidades rurais contra os 

processos de violência e expropriação ilícita de terras. Neste contexto, o papel de Padre 

Enoque Araújo, vinculado à teologia da libertação foi essencial para promover a 

organização das comunidades. Em 1983, ele fundou o Movimento Histórico de 

Canudos, que aglutinou trabalhadores rurais, assessores e artistas, envolvendo não 

apenas Monte Santo, mas também a região de Canudos (acrescenta-se as cidades de 

Euclides da Cunha, Uauá, Bendengó)
25

. A luta daqueles que formaram o arraial de 

Canudos foi valorizada como símbolo, continuamente reatualizado como referencia para 

                                                 
23 Esta expressão representa a imagem de haver tanto sangue derramado que sobe até a altura dos joelhos. É 
pronunciada de modo forte quando se enfatiza a coragem necessária na luta e defesa de direitos territoriais 
perante o risco das situações de violência no campo. 
24 Houve nos últimos anos o assassinato de quatro trabalhadores: Romildo em 2004; Tiago, Luiz e Josimar 
em 2008 em situação de conflitos de terra.  
25 Atualmente o Movimento não tem a mesma expressividade política de outrora, mas realiza um encontro 
anual, intitulado Celebração Popular pelos Mártires de Canudos, conjugando em alguns dias de encontros, 
celebrações católicas, apresentações artísticas pelas cidades da região, mas centralizada na Canudos Velha, 
onde se localizava o arraial, hoje submergido pelas águas açude do Cororobó, implantado pelo Dept. 
Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) em 1970. 



30 

 

a luta contemporânea. Neste contexto, ele representou o fortalecimento do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais e o início da organização das comunidades de fundo de pasto
26

. 

Mas padre Enoque foi criminalizado, perseguido, alvo de atentados e preso. Na 

memória coletiva da cidade é lembrado que seu principal antagonista foi o prefeito 

Ariston Correia de Andrade, que exerceu mandato pelo PFL entre 1983 e 1986
27

.   

Depois que padre Enoque deixou a paróquia de Monte Santo, outra referência 

política da cidade passou a ser representada pela EFASE, uma escola formada a partir 

da insatisfação de agentes sociais, em geral moradores de comunidades de fundo de 

pasto, em relação à baixa qualidade da educação oficial. A EFASE foi fortalecida a 

partir 1995, com a chegada em Monte Santo do engenheiro agrônomo Nelson Mandela, 

atual diretor. A escola é voltada ao ensino fundamental e médio na formação de técnicos 

agrícolas, associando ensino-aprendizagem, baseado na pedagogia da alternância a uma 

perspectiva política crítica e transformadora. Os estudantes atuam como monitores em 

suas comunidades repassando os conhecimentos sobre agroecologia e convivência com 

o semiárido (Santos, 2008).  

A atuação da escola abrange 16 municípios e tem como representante jurídica a 

AREFASE que realiza ações políticas de assessoria e projetos atuantes nos movimentos 

sociais relativos a fundos de pasto, quilombos, ribeirinhos, acampados e assentados, em 

convênio com órgãos governamentais, universidades, sindicatos, cooperativas e 

organizações não governamentais. Sem receber apoio financeiro de órgãos públicos, sua 

manutenção se realiza principalmente através de organizações não governamentais 

internacionais (Santos, 2008). A AREFASE articulou a formação da cooperativa Monte 

Sabores que comercializa produtos fabricados nas comunidades rurais: doces e polpas 

de frutas, mel, hortaliças, derivados de licuri como óleo e doces, entre outros, todos 

orgânicos. A contribuição da EFASE se faz perceber pela qualidade da educação que 

oferece, tanto de um ponto de vista formal, quanto em termos da formação política, 

reflexiva e crítica dos jovens estudantes. Ademais, mantém através de ações culturais a 

atualização da memória de Canudos como símbolo de luta.  

                                                 
26 A repercussão dos conflitos em Monte Santo alcançou até a rede Globo de televisão, que em 1988 gravou 
em Monte Santo uma minissérie que encenava a peça “O Pagador de Promessas” de Dias Gomes, retratando 
os conflitos das comunidades de fundo de pasto. Um de seus personagens é claramente inspirado em padre 
Enoque.  
27 Depois de um período como deputado estadual, retornou à prefeitura entre 1992-96 e deputado federal, 
pelo mesmo partido entre 2000-2002 (fonte: site da Assembléia Legislativa da Bahia: www.al.ba.gov.br). 
Muito antes disso, em 1979, quando integrava a ARENA, fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Monte Santo, para atender a fins clientelísticos.  
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Atualmente, pelos dados do órgão público oficial, são listadas 49 associações de 

fundo de pasto
28

 – sendo uma delas a “Associação de Desenvolvimento Comunitário 

dos Pequenos Agricultores Desassistidos das Fazendas São Pedro de Baixo e São Pedro 

de Cima”. Apesar do registro governamental citado referir-se à existência de uma única 

associação na fazenda São Pedro, os moradores reconhecem duas associações: uma do 

São Pedro I e outra do São Pedro II. Além disso, o nome da associação menciona serem 

duas fazendas, mas as referencias em campo são que ali se tem uma única fazenda, ou 

“uma coisa só, mas dividida em duas”.  

Agentes sociais de Monte Santo costumam destacar a existência de quatro 

comunidades negras. Além de São Pedro e Acaru; há menção a duas fazendas também 

territorialmente contíguas: Lage do Antônio
29

 e Jurema do Alto Alegre. As duas 

primeiras figuram na listagem de comunidades cadastradas como fundo de pasto, 

mencionada acima; as outras se autodefiniram como quilombos e requisitaram emissão 

de sua certidão de autoreconhecimento à Fundação Cultural Palmares
30

. Ao longo da 

pesquisa de campo, também houve menção à fazenda Santa Rita, contígua ao São 

Pedro, não como uma comunidade negra, mas como tendo parte de seus moradores 

negros. 

 

1.5.Comunidades Tradicionais: Fundo de pasto e Quilombo 

A designação de comunidades de fundo e comunidades de fecho de pasto é 

utilizada em referência a uma modalidade de ocupação territórios tradicional cuja 

organização é pautada na conjunção entre áreas de apropriação privativa e outras áreas 

reguladas pelo uso comum. São encontradas em áreas de vegetação nativa (com 

predominância de caatinga e cerrado) utilizadas como pastagens naturais e para 

extrativismo não comercial. Às atividades econômicas, acrescenta-se a pequena 

agricultura. As aguadas também são de uso comum: barreiros, tanques em lajes, rios, 

                                                 
28 Fonte: Elaboração realizada pelo Projeto GeografAR/ UFBA (2011), tendo como fonte os dados 
disponibilizados pela CDA (dez. 2010), empresa do governo estadual vinculada à SEAGRI responsável pelo 
cadastro e regularização fundiária das comunidades de fundo e fecho de pasto. Disponível em: 
http://www.geografar.ufba.br. 
29 Mantenho a grafia utilizada na cidade – com “g” – quando menciono os nomes de localidades, como Lage 
do Antônio. Em outros casos, mantenho a grafia com “j”, em referência às lajes que não são nomes próprios. 
30 Relatórios antropológicos referentes às duas comunidades: Capinan (2010a, 2010b). A publicação da 
certificação da Lage do Antônio ocorreu em dezembro de 2011 (fonte: FCP – www.palmares.gov.br). A 
última informação que tive a respeito da fazenda Jurema, em campo, foi que a associação havia decidido voltar 
atrás e não mais requisitar a certificação, por motivos que não ficaram claros. 

http://www.palmares.gov.br/


32 

 

poços e cacimbas. Como elemento central na organização de tais comunidades 

encontra-se a atividade produtiva de criação de caprinos, ovinos e bovinos soltos nas 

terras de uso comum e sua localização no sertão baiano. Por fim, representam “nosso 

jeito de viver no sertão”, na expressão utilizada pelo movimento de fundo e fecho de 

pasto, que indica que a constituição das comunidades de fundo e fecho de pasto não é 

pautada apenas por um critério econômico formalista, não se limitando a constituir-se 

apenas como uma área física que atende à criação de animais. Um dos pontos 

importantes diz respeito ao arranjo interno de regras costumeiras, para as quais as 

relações de parentesco, compadrio e vizinhança mediam a formação de solidariedade e 

ajuda mútua e os processos decisórios para o acesso à terra e uso de seus recursos.  

Estas terras de uso comum podem ser “terras de ninguém”, ou seja, sem 

reconhecimento de posse; ou serem terras cuja posse é reconhecida, mas cujo dono 

liberou para uso comum; ou uma área existente no meio entre vários trechos 

individuais, cujos donos consensualmente estabelecem como sendo de uso comum. São 

delimitadas por alguns marcos: aceros, estacas de madeira, picadas e veredas; ou com 

indicação de elementos da natureza (rios, serras, árvores). Mantém-se abertas para além 

do que se refere a uma unidade social, sendo compartilhadas com os confrontantes, 

havendo uma extensão da solidariedade entre os mesmos (Alcântara, 2011). 

Este modo de apropriação da terra pelo direito costumeiro permaneceu sem 

visibilidade política até início da década de 1980. A partir dos anos 1970 houve maior 

pressão sobre os territórios de comunidades camponesas, aguçada por políticas públicas 

e dispositivos jurídicos que desrespeitavam o modo histórico de uso e posse da terra. 

Em reação às situações de conflito causadas pelo intrusamento do território de inúmeras 

comunidades, uma mobilização política de resistência e luta foi alavancada a ponto de 

conferir visibilidade à categoria fundo de pasto, incorporada na Constituição do Estado 

da Bahia, promulgada em 1989. 

Mediante as políticas públicas que passaram a ser efetuadas desde então, um 

modelo único de regularização foi exercido. A regularização dos territórios foi realizada 

de maneira fragmentada: uma área é nomeada como “coletiva” e seu domínio é passado 

à associação. O restante é parcelado e titulado individualmente entre os moradores. O 

incentivo de políticas públicas e de fornecimento de crédito caminha para que estas as 

áreas parcelares sejam cercadas com arame. Nas unidades sociais em que isso acontece, 



33 

 

há enfraquecimento do sistema de fundo de pasto, pois o pastoreio fica limitado a uma 

área reduzida, não abrangendo todo o território. No que tange à regularização da área 

coletiva, há uma problemática porque o marco jurídico destas comunidades é 

determinado pela concessão de uso por tempo determinado (Diamantino, 2008, 

Carvalho, 2008, Alcântara, 2011).  

É diante deste quadro de insegurança frente ao reconhecimento limitado das 

comunidades de fundo e fecho de pasto que deve ser compreendida a posição de alguns 

agentes
31

, com quem tive contato em campo, a favor de que comunidades como São 

Pedro e Acaru busquem se auto-definir como quilombolas. Tal escolha seria estratégica 

diante do contexto atual, a de tornar estas unidades sociais inclusas em um aparato 

jurídico que poderia conferir maior segurança ao território – pela via da propriedade 

coletiva do território e não pela circunscrição de uma única área, regularizada por via de 

concessão de uso.  

Isto devido ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da Constituição de 1988
32

, acrescentando o Decreto n
o
. 4.887/2003, que 

determinar a emissão dos títulos definitivos de propriedade coletiva às comunidades de 

quilombos. Estes dispositivos, alavancados pela mobilização política das comunidades 

quilombolas foram importantes para uma definição atual de quilombo de modo 

diferente do conceito mais tradicional que se prendia a um sentido histórico, de 

obrigatoriedade das comunidades terem sua origem a partir da fuga de escravos e 

formação de quilombos e mocambos, no período escravista. As comunidades 

quilombolas, além de poderem ter sido formadas em outras situações, as comunidades 

de quilombos hoje não são pensadas a partir da existência necessária de uma cultura 

diferenciada ou de critérios de pureza racial, mas a partir de partir de critérios étnicos de 

pertence, tais como a auto-definição podendo ser acompanhada de marcadores 

diacríticos que estabelecem a diferença entre quem é de dentro e quem é de fora 

(O‟Dwyer, 2002a).  

                                                 
31 Ligados ao movimento, como moradores de comunidade fundo de pasto; como agentes da equipe de 
ATES, como participantes de redes de mobilização locais e da EFASE, como técnicos da CAR. Esta 
classificação é apenas descritiva, um mesmo agente pode estar vinculado a mais de uma posição destas ao 
mesmo tempo.  
32 Cujo texto rege que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” 
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Atualmente, além dos direitos territoriais, que constituem a principal 

reivindicação das comunidades quilombolas, também existe um pacote de políticas 

públicas voltado à assistência técnica para política agrária, educação e saúde. Todas 

estas políticas são mencionadas por alguns agentes externos a São Pedro que refletem 

como elas podem ser positivas para esta comunidade. As comunidades de fundo e fecho 

de pasto são atendidas pelo mesmo modelo de políticas voltadas aos assentamentos 

rurais de reforma agrária, o que causa um descompasso, pois as necessidades e 

organização destas duas categorias são muito diferentes.  

Entretanto, é preciso salientar que esta estratégia não pode ser compreendida 

como uma defesa de ação coletiva motivada por exclusivamente por interesses, de modo 

desvinculado a condições de identidade de tais comunidades.  O enfoque destes agentes 

é voltado às quatro comunidades negras em Monte Santo, ressaltando como estão 

vinculadas a todos os agravantes de preconceito racial presente nas situações de 

interação de seus moradores com o entorno. Também é ressaltado que o processo 

histórico destas comunidades que remete à situação histórica de escravidão.  

Em Jurema e Lage do Antônio houve mobilização em prol do reconhecimento 

como quilombo. Os dados que disponho sobre Acaru não me permitem afirmar como 

esta questão tem sido considerada. A respeito de São Pedro, dentro do momento 

específico da experiência etnográfica, não foi constituída uma mobilização em prol 

deste reconhecimento.  

Tanto as comunidades dos quilombos, quanto as de fundos e fechos de pasto, 

tem sua mobilização política associada à reivindicação por direitos étnicos relacionada a 

situações de conflito em decorrência do intrusamento ou ameaça de intrusão sobre seus 

territórios, por grandes empreendimentos econômicos e de infra-estrutura privados ou 

estatais que dificultam ou impedem sua reprodução social, econômica e cultural. 

Ademais, conforme Almeida (2008), o território de tais grupos passa ao largo dos 

parâmetros classificatórios dos aparatos do Estado que se baseiam na noção de 

propriedade individual, por ser construída a partir de formas de apropriação e uso 

comum de recursos naturais:  

Em termos analíticos, pode-se adiantar, que tais formas de uso comum 

designam 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 de seus membros. Tal 



35 

 

controle se dá através de normas específicas, combinando uso comum 

de recursos e apropriação privada de bens, que são acatadas, de 

maneira consensual, nos meandros das relações sociais estabelecidas 

entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade social 

(Almeida, 2008, p. 28). 

 

As categorias de identidade emergem a partir da relação que as comunidades 

tradicionais estabelecem com seus territórios e o uso de seus recursos, com vistas ao seu 

reconhecimento jurídico-formal. Estas identidades coletivas são objetivadas em 

movimentos sociais cujas ações políticas almejam o reconhecimento moral de suas 

especificidades (Honeth, 2004) inscrita enquanto política de identidade de modo 

associado a políticas redistributivas de justiça social relativas a uma política de 

reconhecimento (Fraser, 2006,2007). 

A mobilização política dos movimentos sociais incorreu para a inclusão de 

dispositivos constitucionais e infra-constitucionais referentes ao reconhecimento 

jurídico-formal da diversidade étnica e cultural brasileira. Tais esforços viram-se 

fortalecidos a partir da ratificação da Convenção 169 de 1989 da Organização Mundial 

do Trabalho (OIT) em 2002; no decreto n
o
 4.887 de 2003, que regulamenta as políticas 

de identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras de quilombos; 

seguido do decreto n
o
 6.040 de 2007 que institui a Política de desenvolvimento 

sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Agências multilaterais como OIT, 

ONU e UNESCO tem propulsionado o respeito à diversidade em sociedades plurais e a 

outras “práticas jurídicas” relativas a saberes localizados relativos a sujeitos de direito 

coletivo (Shiraishi Neto, 2010) 

Considero que a organização política das comunidades tradicionais se constitui a 

partir de processos de territorialização, conceito definido por Oliveira (1999) como 

relativo à construção de unidades étnicas diferenciadas, através da redefinição de 

mecanismos de organização política, de controle de recursos, da relação com o passado 

e a cultura. Observa-se que estes processos não são decorrentes apenas de uma 

instauração pelo Estado, pois estaríamos também diante de ações políticas 

propulsionadas a partir das unidades sociais (Almeida, 2008). Por ambos enfoques, 

ponto central constitui o território, como elemento que propulsiona a organização  de 

unidades etnicamente diferenciadas.  
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 A descrição sobre a organização política de São Pedro I e as representações e 

práticas relativas às identidades coletivas de quilombo e fundo de pasto constitui o tema 

do último capítulo. Antes, porém, abordo no segundo capítulo a memória coletiva, cuja 

construção é posicionada em diálogo com o jogo desta classificação. No primeiro 

capítulo apresento uma descrição geral sobre o território, as famílias e o universo do 

trabalho e do cotidiano. 

  



37 

 

2. CAPÍTULO I 

 

2.1. Sertões, fazendas e povoados 

As nuvens chegam à fazenda São Pedro vindo do sentido sul para o norte e vão 

“se jogando” de um lado a outro sem passar em reto ao longo do vale. É assim que 

Tibério me explica como se fazem as chuvas. As nuvens “se jogam” na serra do Velho 

Chico, que as empurra para o outro lado até esbarrarem na serra do Saco Fundo e serem 

empurradas até a serra do Velho Chico de novo. Assim elas seguem, cortam e batem em 

cada lado do vale do São Pedro de Baixo, até quando a serra do Velho Chico se deita e 

acaba sua elevação, já onde é São Pedro de Cima.  

Mas prosseguem além da fazenda São Pedro, pois esbarram na serra que beira a 

fazenda Santa Rita, circulam por sobre a fazenda Mucambo e esbarram em outros 

morros menores, mais à frente. Depois, a paisagem é mais aberta, serras existem 

somente ao longe e ao norte. Quando as nuvens chegam por lá, chegam secas. Isso é 

pelo Sítio
33

. Para além do Sítio, é alto sertão, ou apenas, sertão.  

Conforme Tibério segue contando, quando as nuvens batem pelas serras, 

derrubam a chuva, e por isso São Pedro tem a caatinga verde na época da trovoada em 

início do ano, que apesar de secar aos poucos, ainda perdura verde durante o inverno – 

ao menos assim foi em 2011, ano em que estive em campo. Por isto também que os 

locais ao pé das serras são aqueles mais úmidos, de vegetação mais fechada. Considera-

se que a existência das matas que faz segurar a chuva, ou seja, garantir que ela venha. 

As dificuldades do verão, época de estiagem, se tornam agravadas com o desmatamento 

que tem ocorrido de forma generalizada pela região. Este é um dos motivos que ali no 

São Pedro se tem procurado fazer o contrário, ou seja, preservar.  

Quanto ao sertão ao norte, tal como se costuma dizer, é local de distância, de 

inverno e trovoada que seguem outra lei mais rígida de tempo, de muita criação de bode 

e pouquíssima ou nenhuma agricultura. Descrito como local de caatinga rala, de não 

haver muita mata; pouca água em caldeirões, cacimbas, lajes. Mocambo é o último 

lugar no qual ainda se encontra água facilmente nas lajes antes do sertão. Muito mais ao 

                                                 
33 Sítio do Feliciano é uma fazenda que se localiza na cidade de Uauá.  
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norte, lugares como Pernambuco e Ceará podem ser adjetivados como “sertão mesmo”, 

pela aridez do solo, por se dizer que tem pouca chuva.  

Como continuação deste sentido de espaço direcionado na rosa dos ventos, 

observei que quando eu estava na rua em Monte Santo, mas principalmente em 

Euclides da Cunha,era recorrente me perguntarem algo como “Vai pro sertão hoje?”. 

Por sertão, neste caso, se inclui as fazendas São Pedro, Acaru, Santa Rita e outras 

localidades ao redor, que estejam posicionadas geralmente ao norte do ponto de 

referência, ou seja, a cidade de Euclides da Cunha.  

Zimmerman (1963) aponta como alto sertão era expressão utilizada, à época de 

sua pesquisa de campo entre 1950/ 1951, no município de Monte Santo como referência 

às zonas mais áridas situadas ao norte e a leste, com terras voltadas às fazendas de gado 

e à “agricultura de subsistência”, e não ao plantio comercial de feijão que estaria restrito 

à zona imediatamente próxima da sede do município. Neste caso, a leste se localizava 

àquela época o Cumbe, atual município de Euclides da Cunha, emancipado de Monte 

Santo em 1933. Apesar da emancipação tardia, o antigo distrito acabou por tornar-se 

mais populoso, mais urbanizado e de economia mais dinâmica. Tanto assim que em 

minha experiência de campo, nunca ouvi menção a Euclides da Cunha como sendo 

sertão no sentido específico acima descrito; ao passo que sobre Canudos e Uauá, 

situados a norte, recaem nesta classificação.  

Hoje esta categoria não é tomada apenas em referência aos locais mais além; 

moradores de São Pedro e outras localidades e cidades no entorno também podem 

intitular seus lugares de origem como constituintes do sertão. Esta acepção marca a 

diferença em relação ao litoral onde se situa a capital do estado, e de modo mais 

representativo, em relação a São Paulo, local de destino de deslocamentos temporários 

ou permanentes.   

Neste último sentido, podemos nos referir ao sertão ou semiárido como uma 

parcela espacial do território do nordeste, construída na conjunção entre condicionantes 

físicos (climáticos, botânicos e geomorfológicos) e critérios culturais e históricos. 

Aproxima-se da noção de região, que na análise de Bourdieu (2010), constitui uma 

“realidade”, que sendo em primeiro lugar, representação, depende tão profundamente 

do conhecimento e do reconhecimento”. (p.108) Portanto, a região se inscreve como um 

produto de um ato de poder deliberado em sua elaboração e di-visão no espaço social 
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através de uma circusncrição no campo geográfico a partir de um conjunto de 

representações mentais e objetais, que por um efeito de poder passam a compor a 

realidade da unidade criada, perfazendo sua identidade.  

Podemos nos remeter à análise de Albuquerque (2001) sobre a região nordeste e 

estendê-la à reflexão sobre o sertão/ semiárido: 

“O Nordeste é tomado, neste texto, como invenção, pela repetição regular de 

determinados enunciados, que são tidos como definidores do caráter da 

região e de seu povo, que falam de sua verdade mais interior. Uma 

espacialidade, pois, que está sujeita ao movimento pendular de destruição/ 

construção, contrariando a imagem de eternidade que sempre se associa ao 

espaço.” (p. 24) 

Designar a unidade social deste estudo como inscrita na região do sertão ou do 

semiárido, e homologamente, seus moradores como sertanejos, é lançar mão de uma 

primeira forma de nomeação, mas para logo em seguida deixá-la em um plano 

secundário da análise. Isto porque não é sobre esta categorização que se desenha a luta 

pelo reconhecimento da unidade social de análise, enquanto sujeito coletivo de direito, 

objeto deste estudo. Contudo, se aparece aqui neste início é porque diz respeito à 

constituição de sua territorialidade
34

, em referência às condições e modos de uso dos 

recursos ambientais. Neste sentido, remeto a um certo plano  das lutas pelas 

classificações, que pode ser sintetizada pela ação política realizada pelo movimento de 

fundo e fecho de pasto – expressa no seu lema “nosso jeito de viver no sertão” – que 

busca incorporar uma representatividade positiva sobre a região e seus critérios 

constituintes (como as condições ambientais) contrapondo-se a certa retórica nacional, 

presente no plano de políticas públicas perpetradas por agências do estado, que se 

pautam na reprodução de uma imagética sobre esta região como local calcado pelo 

atraso, pobreza, subdesenvolvimento e incapacidade política de sua população, passíveis 

de serem “resolvidos” através da implementação de programas desenvolvimentistas e 

modernizantes através de financiamento a grandes projetos de infraestrutura e  de 

incentivo ao capital privado.  

                                                 
34 A homogeneidade cultural e política proposta pela ideia de região vê-se rompida no caso do sertão ou 
semiárido pela emergência de algumas categorias identitárias relativas à organização do território de 
comunidades rurais. Na Bahia, além dos fundos e fechos de pasto, há as designações particulares de geraizeiros, 
ribeirinhos, catingueiros, varedeiros, vazanteiros - estas também compartilhadas no norte de Minas Gerais (Dayrell, 
2011); como também povo do mucambo, brejeiros, povo do agreste, catingueiros das três veredas (Alcântara, 2011). 
Também há referência às chamadas terras soltas, abertas; aquelas relativas à luta pelo bode solto em Oliveira dos 
Brejinhos e entorno (Carvalho, 2008); aos gerais no oeste da Bahia. Muitas das comunidades que partilham 
destas categorias identitárias passam a lançar mão das categorias jurídico-formais englobantes de fundo de 
pasto e fecho de pasto.  
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*** 

A explicação sobre o trajeto das nuvens pelos lugares, pode ajudar a descrever 

os lugares próximos. Pelo sul, Acaru fica na passagem pela estrada vindo do Monte 

Santo. Acaru é uma fazenda, entrelaçada a São Pedro pela memória coletiva, pelo 

parentesco e pela vinculação à situação histórica de escravidão; também arrolada no 

cadastro da CDA como comunidade de fundo de pasto.  

A fazenda que margeia a oeste, por detrás da serra do Velho Chico é chamada 

Soledade, porém o limite com São Pedro ocorre diretamente com o povoado Lage de 

Dentro. Torna-se necessário distinguir fazenda de povoado. Pelas entrevistas e 

observação direta, são geralmente designadas de fazendas
35

 as unidades territoriais que 

não representam uma única propriedade privada. São habitadas por dezenas de 

moradores que estabelecem com a terra variadas relações de posse e propriedade.  Estes 

moradores, mesmo advindo de troncos familiares distintos são relacionados entre si pelo 

parentesco, compadrio, solidariedade e vizinhança. Compreendem ainda situações rurais 

em que prepondera o trabalho de roça: agricultura e criação de animais. Embora isso 

não seja uma regra exclusiva, muitas delas são provenientes das terras da Torre que 

foram sendo vendidas
36

. Para enfatizar esta origem, são por vezes chamadas de fazendas 

velhas. Dos velhos proprietários, foram ficando os descendentes destes, junto com os 

chegantes
37

. É frequente encontrar hoje aqueles que detêm as escrituras velhas. 

referentes à venda a partir da Torre. Pode-se refletir que o significado de fazenda refere-

se a uma unidade de referência que se aproxima do significado de territorialidades 

específicas, como terras de herdeiros ou terra de parentes. As territorialidades 

específicas referem-se às designações e definições empíricas construídas 

simbolicamente pelos grupos sociais a partir de fatores identitários que expressam o 

modo como se sentem relacionados à terra. Quando nos processos de mobilizações, 

reivindicações e lutas, as territorialidades específicas convergem para a formação de 

territórios etnicamente configurados (Almeida, 2006, 2008).  

                                                 
35 Zimmerman (1963) aponta o uso deste termo, sendo fazendas onde “todas as famílias são relacionadas, 
existe a distancia de um quilômetro ou mais entre suas moradias” (p. 84, minha tradução). 
36 Em um plano mais geral, que não abarca apenas os confrontantes de São Pedro, a ideia de que estas 
fazendas foram adquiridas por vendas deve ser relativizada, pois muitas podem ter sido fruto de ato de doação, 
arrendamento ou posse. 
37 Moradores que chegaram posteriormente, comprando, aposseando, ou recebendo por doação parcelas do 
território da fazenda.  
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No processo histórico de muitas fazendas, algumas áreas não foram sendo 

ocupadas com casas e roças, mas deixadas soltas ou abertas para o criatório circular ou 

para quem no futuro chegasse. Estas situações correspondem ao uso comum dos 

recursos a partir da transmissão do patrimônio sem formal de partilha ao longo de 

gerações.  

 Entre estas, inclui-se hoje, o São Pedro, onde parte do aberto foi formalizado 

como área de fundo de pasto. Esta corresponde a 100 hectares de terra que envolve 

parte da serra do Velho Chico e uma área detrás da serra, rodeada por roças de pessoas 

do São Pedro e também fazendo limite com uma propriedade cercada de um morador de 

Lage de Dentro.  

Uso o termo localidade porque é aquele que prepondera nas falas das pessoas, 

em um sentido de uma unidade territorial. Deste modo, encontra-se na fazenda São 

Pedro uma di-visão em duas localidades: São Pedro I e São Pedro II. Um congênere 

seria o termo comunidade, mas intento reservar este emprego na correspondência à 

unidade social politicamente organizada. Isto porque em consonância à generalização 

do uso do termo comunidade a partir da atuação das Comunidades Eclesiais de base da 

igreja católica; em São Pedro, como em Monte Santo em geral, prepondera a conotação 

política deste termo: o grupo que se organiza politicamente, é ligado a movimentos 

sociais, expressa valores de união e elege projetos em comum para o futuro. Assim, 

tanto pode se referir à localidade São Pedro I, como um todo, em referência a almejar 

ações em comum, relativo ao reconhecimento enquanto comunidade de fundo de pasto; 

quanto pode ter um significado mais restrito, relacionado à unidade de mobilização 

(Almeida, 2008, 2011) – também chamado o grupo. O termo comunidade tem, portanto, 

um significado situacional e político.  

O significado local de comunidade se relaciona a um grupo mobilizado 

politicamente, mas que guarda relações que interliga as pessoas, como o parentesco e a 

vizinhança. Seu uso situa-se historicamente a partir das ações das pastorais da igreja e 

das comunidades eclesiais de base. Ferraro (2008) aponta que até final da década de 

1980, predominada a denominação fazenda para a definição das comunidades de fundo 

de pasto, anos 1990 em diante, passa a dizer comunidade ou associação. “Ser pela 

comunidade” é expressão que se usa para enfatizar que se participa da associação e/ou 

empreende ações que não sejam em prol de benefício próprio, mas visando interesses 
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coletivos. Estas ações podem ser relacionadas ao estímulo para implantação de projetos 

públicos, nas ações rotineiras da associação e também na realização por parte dos 

moradores de festas, eventos religiosos e de lazer. Deste modo, é válido considerar que:  

As relações comunitárias neste processo também se encontram em 

transformação, a passagem de uma unidade afetiva para uma unidade 

política de mobilização ou de uma existência atomizada para uma existência 

coletiva. A chamada “comunidade tradicional” se constitui nesta passagem. 

(Almeida, 2008: 118) 

Remeto também à análise de Gusfield (1975) que pontua a noção de comunidade 

enquanto uma “construção simbólica” operacionalizada por seus membros, e não 

enquanto uma realidade dada, imperativa e exclusiva. Além disso, a análise desta 

categoria deve ser preenchida tendo como referência os modos através dos quais os 

grupos sociais significam suas experiências como sendo de tipo comunitário: 

As we are using it here, the concept of community is part of a system of 

accounts used by members and observers as a way of explaining or 

justifying the member‟s behavior. It is the criteria of action that we 

enphasize rather than the physical arena within which the action occurs. 

Again, it is the behavior governed by criteria of common belonging rather 

than mutual interest (Gusfield, 1975, p. 33)
38

 

 Com esta posição, é possível se afastar da fixidez e imobilismo de uma 

conceituação de comunidade baseada, sobretudo, em Redfield (1963), que define as 

comunidades camponesas a partir da concretude da oposição presente na dicotomia 

sociedade x comunidade, em que esta última é entendida de maneira fixa, restrita aos 

laços primordiais, às relações de solidariedade e às interações face-a-face em oposição à 

ligação em planos mais amplos, que escapam à little community, e que estariam sujeitos 

apenas a relações de interesse pessoal e estritamente econômicas. Como aponta Gusfield 

(1975) é necessário afastar-se da suposta relação unívoca entre comunidade e as simples 

delimitações administrativas da aldeia, da vila, do povoado.  

As localidades podem ser diferenciadas e chamadas de modo mais rotineiro, no 

cotidiano, através dos termos povoado e arraial. Alguns lugares dentro das fazendas 

podem formar arraiais, a partir do agrupamento de moradores relacionados entre si pelo 

parentesco, a ganhar contornos próprios, diferenciar-se do restante e serem nomeados 

                                                 
38 “Como nós estamos usando aqui, o conceito de comunidade é parte de um sistema de relatos usado por 
membros e observadores como um modo de explicar ou justificar o comportamento do membro. É o critério 
de ação que nós enfatizamos e não a arena física na qual a ação ocorre. Novamente, é o comportamento 
governado pelo critério de pertencimento comum ao invés de interesse mútuo” (tradução livre) 
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distintamente. É o caso, por exemplo, do São Pedro I e São Pedro II
39

. Certo patamar de 

centralização das casas, presença de comércio e de espaços públicos como uma praça, 

ruas (com ou sem calçamento) e às vezes posto de saúde já caracteriza o que é chamado 

povoado.  

À partir das explicações que Tibério me passou sobre os lugares próximo, 

esbocei um desenho que mostrei a ele. Ele apontou erros e pediu que eu desenhasse 

conforme ele ia indicando diretamente, de modo que realizou um mapa da configuração 

espacial do São Pedro e região do entorno. Saliento que se trata de uma representação 

mental, sem intenção de exatidão em relação à base física
40

. 

Ao poente, está o Oiteiro, outra das fazendas velhas. Quem está no São Pedro 

pode avistar o Muquém, arraial vizinho e muito próximo. Este se constituiu em um 

ponto no interior da fazenda Oiteiro, na qual se situam pelo menos mais sete arraiais. 

Muquém e Oiteiro são representadas cada uma por associações de fundo de pasto que 

agregam também o entorno, ou seja, estes arraiais. Ao norte fica a fazenda Santa Rita, 

que leva dentro dela o povoado Saco Fundo.  

Ao lado de Santa Rita, em fronteira com São Pedro de Cima está o Mucambo, 

uma fazenda de gado, ou seja, regularizada enquanto uma propriedade privada de um 

fazendeiro absenteísta que pode dela dispor livremente como mercadoria. Apesar de 

hoje ser uma fazenda de gado, o Mucambo é descrito na memória coletiva dos 

moradores do São Pedro como tendo sido um local afastado no período da escravidão – 

um subúrbio – onde moravam negros que não são descritos como cativos. A existência 

do Mucambo era de conhecimento dos fazendeiros com os quais havia algum tipo de 

contato ou relação. Neste caso, com base nas narrativas dos moradores do São Pedro I, é 

possível realizar neste caso específico uma remissão ao sentido histórico de quilombo, 

visto que mocambos e quilombos formados a partir de fugas no período colonial e do 

império se constituíam por um modo de vida autônomo, à margem da grande produção 

e das grandes propriedades, mas com as quais mantinham um circuito de trocas e 

relações, não podendo considerar que se constituem em completo isolamento (Almeida, 

2011).  

                                                 
39 Sem adiantar a explicação desta distinção, aponto que a terminologia I e II é mais recente, incorporada a 
partir da divisão administrativa realizada nos trâmites da organização associativa; tornou-se de uso mais 
corrente entre os moradores e por esta razão é que optei por escrever desta forma (I e II). Os termos São 
Pedro de Baixo e São Pedro de Cima já existiam anteriormente.   
40 Uma reprodução deste mapa se encontra nos Anexos. 
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Faltou-me oportunidade em campo de conhecer o Mucambo, como também não 

ouvi referências relativas à possibilidade deste local ser hoje um quilombo. Conforme as 

descrições que obtive em São Pedro, a posição atual dos moradores do Mucambo é dita 

como sendo de agregados (meeiros ou que pagam renda da terra) ou trabalhadores 

contratados; e também que sua constituição enquanto fazenda de gado seria bem mais 

recente. Isto porque, segundo relatos, ela foi formada a partir da apropriação ilícita por 

grilagem da área de fazendas vizinhas. Por este motivo, não é considerada uma das 

fazendas velhas referendadas nas escrituras da Torre, apesar de ser de ocupação 

antiga.
41

  

 

Fazenda São Pedro 

 A fazenda São Pedro é um comprido margeado por duas serras no sentido sul-

norte. Ao lado nascente se situa a serra do Velho Chico, atrás da qual está a área de 

fundo de pasto, um dos principais pontos de referência locais; do outro lado está a serra 

menos expressiva cujo nome não costuma ser muito lembrado, mas que acaba por ser 

indicada cotidianamente como serra do Saco Fundo porque faz fronteira com o povoado 

de mesmo nome. São Pedro não tem ou não é um povoado, o que é facilmente 

perceptível porque suas casas são dispersas, distanciadas entre si por quintais e roças; 

com exceção de algumas casas que ficam mais próximas localizadas “nos biombos”, 

nome dos bares que também podem vender alguns alimentos e outros produtos para 

consumo doméstico.  

Em São Pedro I, embora haja três biombos, apenas um funciona regularmente e 

não vende apenas bebidas, os outros abrem em dias de festa ou de maior movimento. Os 

biombos são mencionados de maneira metonímica em referência ao espaço 

imediatamente ao seu redor. “Nos biombos” de São Pedro I, além de quatro casas 

também está presente o prédio (sede da escola)
42

. Em frente a ambos, do outro lado da 

estrada que se alarga neste trecho, fica o “centro comunitário”, ou a sede da associação. 

Ao passar pelos biombos, a estrada que segue em direção ao norte leva a uma 

bifurcação à esquerda. A bifurcação conduz a um caminho que passa pela olaria e sobe 

                                                 
41     
42 A escola municipal atende em multiseriadas até o 5º ano do ensino fundamental. A partir daí, os alunos 
estudam na escola do Saco Fundo, que atende até o 9º ano; o ensino médio é cursado em Monte Santo.  
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adiante para contornar a serra do Saco Fundo e chegar neste povoado ou prosseguir para 

a fazenda Santa Rita. Voltando à estrada que prossegue reto chega-se às últimas casas 

de São Pedro de Baixo; logo depois, se encontra o cemitério, ponto escolhido para 

marcar a separação entre as duas localidades: “para lá são os biombos de São Pedro II”. 

Apenas vi os biombos do São Pedro de II de longe, como paisagem do caminho para o 

Saco Fundo.  

A divisão entre São Pedro I e II é muito clara quando se trata da posição na 

estrada, visto que basta considerar o cemitério. Porém, quando pensamos nas laterais ao 

longo do vale, esta divisão pode enfeixar uma complexidade maior. Não se trata de 

passar uma linha reta que dividiria as duas localidades. Em todas as vezes que 

andávamos pelo caminho que leva à casa de farinha de Santa Rita ou para o Saco 

Fundo, as moças que costumavam circular comigo entravam em alguma divergência 

sobre o ponto exato de divisão da fazenda. Há um ponto considerado fixo para tanto, 

consensual; mas nestas situações, as interlocutoras não tinham certeza de qual seria.  

A casa de Custódio Albano e sua roça contígua poderiam ser considerados um 

dos pontos últimos.  Outro ponto poderia ser bem mais adiante, no local da bifurcação 

dos caminhos que levam ao Saco Fundo, ou à Santa Rita.  O problema desta última 

classificação é que ela incluiria moradores (de duas casas) considerados, pelo 

parentesco, como pertencentes a São Pedro II. Por fim, neste momento, no limite da 

experiência do campo e da posição das interlocutoras, o parentesco foi o referencial 

mais decisivo para que elas enunciassem o ponto de divisão territorial. A casa de 

Custódio (na verdade, pouco depois dela, quando termina o espaço de sua roça) foi 

considerado ponto mais sobressalente porque nunca se pôs em dúvida que ele está 

incluído no São Pedro I.  

Pelo centro do vale corta um rio, em uma depressão do terreno. É todo margeado 

pela mata, que é mantida preservada. É intermitente. Apenas se enche d‟água quando há 

as trovoadas. No resto do tempo, é um leito seco, mas há alguns pontos em que água 

aflora do seu leito subterrâneo, formando o que se chama de cacimbas, que podem ser 

encavadas para aumentar a quantidade de água disponível. 

 Voltando aos biombos do São Pedro I, pouco atrás do Centro se situa o tanque 

do Velho Chico, que leva o mesmo nome da serra porque se considera que ambas 
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pertenceram à mesma pessoa
43

. Como abordarei no segundo capítulo, a construção do 

tanque é rememorada como trabalho feito por escravos do “tempo do cativeiro”.  À 

beira da estrada, seguindo mais abaixo fica o campo de bola e logo após ele, um 

caminho secundário que leva até os outros tanques (da Bica e do Gado), de construção 

também atribuída aos escravos. A estrada prossegue com casas espalhadas às suas 

margens até o ponto em que se considera que não se está mais na fazenda São Pedro, 

mas no Acaru.  As indicações sobre onde se situaria este ponto também podem variar, e 

um dos pontos de referência são as ruínas de uma casa localizada entre muitas roças 

espaçadas.  

Algumas casas se situam na beira da estrada, outras de modo mais recuado são 

acessadas por via de caminhos abertos entre as roças. As famílias podem possuir mais 

de uma roça, tendo elas sido compradas ou recebidas de herança. Considere-se que a 

transmissão entre gerações é realizada por partilha generalizada e que a mulheres 

também recebem lotes de terra. Assim, pelos processos de transmissão vertical de 

herança e transações horizontais de compra, venda e doação, as roças que pertencem a 

cada pessoa não são muitas vezes contíguas. Os terrenos que fazem parte do domínio de 

uma família podem se encontrar salpicados entre distintos lugares do território, com a 

limitação de que tendem a reproduzir a divisão entre São Pedro I e II.  

Apesar de ambas localidades estarem inseridas na territorialidade da fazenda, 

são pensadas e vividas como duas unidades sociais diferentes: no plano das 

representações do parentesco, dos laços de vizinhança e solidariedade, da organização 

política. A apropriação de recursos ambientais pode ser compartilhada, mas ocorre de 

maneira muito restrita, geralmente por via de um laço de parentesco ou afinidade de 

caráter mais individual. Crianças e jovens freqüentam a unidade escolar da situada na 

localidade em que residem; quando passam a estudar em conjunto no Saco Fundo ou 

                                                 
43 A toponímia segue em parte a lógica de atribuir nomes de acordo com a pessoa que é ou foi considerada 

“dona” (seja no sentido de propriedade, seja no de posse fundamentada pelo trabalho exercido) termo que se 
refere tanto a situação de posse quanto de propriedade, como no exemplo da serra e do tanque, ambos 
intitulados “do Velho Chico” e mesmo do tanque do Governo, assim chamado porque foi construído 
mediante uma frente de trabalho do DERBA (Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia; ex- 
Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia) em 1996. Outras possibilidades se referem a adjetivação 
referente a alguma característica marcante do lugar – como tanque da Bica, tanque do Gado, rua da Palha. 
Algumas árvores, principalmente frutíferas, também podem cair na predileção de alguém e receber o nome da 
pessoa, como “imbuzeiro da Epifânia”. 
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Monte Santo, podem ter algumas rivalidades, como também nas situações de 

entretenimento (jogo de bola, festas e os encontros no biombo).  

 

2.3. As Famílias  

Considero que um modo de compreender certa divisão operacionalizada 

internamente a localidade São Pedro I seja através do conhecimento das famílias que a 

compõem. As descrições sobre o sistema de parentesco remetem à existência de três 

famílias no São Pedro I e outra que representa o São Pedro II
44

.  Cada uma delas é 

enunciada a partir de um nome que parte da referência primeira àquele que é 

considerado como seus ancestrais fundadores. 

É preciso fazer a ressalva de que a apresentação que segue diz respeito a como 

representam as principais genealogias associadas aos fundadores. Há pessoas que 

vieram de fora e que chegaram pelo casamento; como também os chegantes, ou seja, 

que não fazem parte da descendência, mas formam outros grupos de parentes, mais 

situados nas casas localizadas pelos caminhos às margens da estrada nas proximidades 

com a divisa de Acaru. 

Para compreender esta diferenciação, o ponto de partida constitui a descrição 

sobre os ancestrais fundadores, chamados de assucessores que são aqueles que 

formaram as descendências. Notei que mais fortemente quando a referência são os 

antepassados que viveram no cativeiro, então a transmissão do laço de descendência 

enfatiza a participação das mulheres, também enaltecidas quando se refere às jagunças, 

sobre as quais descreverei mais adiante. No caso das mulheres vivendo em situação de 

cativeiro, pelos relatos, a concepção dos filhos não acontecia pelo casamento e 

formação de uma família vivendo da terra de modo autônomo. Quando esta situação 

passa a ocorrer, então os homens são enunciados para se referir a cada família. Então, o 

discurso expressa a divisão entre famílias da descendência do cativeiro daquelas que 

não são; constitui também a linguagem através da qual se expressam direitos sobre a 

terra. Estes direitos não podem ser compreendidos considerando-se unidades familiares 

isoladamente, pois envolvem representações que interligam as famílias a determinados 

                                                 
44 Por família, busco uma aproximação ao significado local que remete uma ênfase à noção de descendência, 
como um idioma que expressa o status de um indivíduo, seus deveres e direitos sucessórios (Woortmann, 
1995). 
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domínios espaciais, constituindo-se estes como territórios de parentesco (Almeida, 

2006).  

É preciso pontuar que esta constitui uma representação, pois há uma 

flexibilidade que opera em alguns níveis. As relações horizontais que se efetivam de não 

apenas pelo mesma linha de descendência, inscrevendo aproximações de grupos de 

parentes unidos por laços afetivos e de reciprocidade. Outro plano de relações consistem 

nas afinidades pelo compadrio
45

. Ademais, a posição no quadro das relações de 

parentesco não é fixa e determinante: afinidades podem “tornar” pessoas parentes, pela 

enunciação da lembrança de algum antepassado, mesmo que longínquo, permitindo um 

reforço da relação afetiva, expressa pela solidariedade e ajuda mútua entre pessoas de 

famílias diferentes. Por outro lado, hostilidades podem resultar em tentativas de ocultar 

e mesmo negar todo um conjunto de relações de parentesco.  

Sublinho que as categorias raciais moreno, preto, negro ou branco são 

definições coletivas, indicam um pertencimento norteado pelo parentesco e coexistem 

com outras categorias descritivas utilizadas em um plano individual.  

Os moradores que se situam ao pé da serra do Velho Chico são designados como 

negros do pé da serra, como toponímia que indica as terras ocupadas pela família em 

consonância à identificação coletiva desta como morenos ou pretos. Pela via da 

memória coletiva, outra categoria de definição é serem da descendência do cativeiro, ou 

do cativeiro dos escravos
46

. Esta designação entrelaça a referência do lugar e da família 

considerada da descendência de Esperdião Ramos – ou a família ou “o povo do 

Esperdião”. 

                                                 
45 Em alguns casos se utiliza o vocativo compadre/ comadre acompanhado da adjetivação branco ou branca. 
Os usos que observei partem de pessoas cuja classificação fenotípica remete às categorias moreno, negro ou 
preto, direcionada a pessoas categorizadas como brancas (em termos fenotípicos, o que envolve uma 
combinação muito flexível entre tez clara e cabelos lisos). Pelos casos que observei, podem ser comadres brancas 
e compadres brancos pessoas que fazem parte das famílias cuja autodefinição coletiva é de negros. Algumas pessoas 
me contaram que não chamam seus compadres ou comadres desta forma porque gostam ou fazem questão 
de diferenciar os outros pela cor, mas para uma pessoa muito próxima que eu perguntei o porquê deste uso 
forma, a resposta foi que é um hábito e que se fôssemos comadres, ela também me chamaria de comadre 
branca. Infelizmente não tenho dados que permitiriam aprofundar esta questão.   
46 O significado de cativeiro aqui remete ao evento histórico de escravidão, sendo esta a definição mais corrente 
sobre esta categoria. Tal como apresentado por Martins (1981) e Velho (2009), este termo também é utilizado 
como analogia à situação de capitalismo, proletarização, expropriação e autoritarismo, mas em relação às 
condições de trabalho daqueles que residiram em São Paulo, de acordo com a observação de alguns casos 
pontuais. Não observei o uso desta categoria com referência a outros significados analisados por Velho (1995), 
seja como analogia ao cativeiro bíblico, seja como uma derivação desta analogia, como expressão de um 
símbolo que remete à condição humana de liberdade em oposição ao mal e à figura da Besta-Fera. Isso não 
quer dizer, é claro, que não haja referência, no contexto etnográfico aqui analisado, entre o cativeiro, enquanto 
situação histórica, como representação que se opõe à liberdade. Esta última é realçada nos marcos da 
memória coletiva por um modo de viver autônomo nas gerações que se seguiram à abolição. 
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Pelo outro lado do vale, a faixa de terra ao pé da serra é descrita como lugar da 

família dos Albanos. A descrição de que para um lado “é do povo do Albano” e para o 

outro “é do povo do Esperdião” é realizada por cada uma das contrapartes e também 

mencionada pela outra família que situada entre as outras duas. Os Albanos são 

descritos como brancos.  

A outra família, que a um nível simplificado de descrição tem seu espaço situado 

“no meio”, é relativa àqueles que descendem de Rosa Crioula e do Chico Rosa, ou mais 

especificamente divididos entre a família da Júlia e família do João Nenê. Dentro das 

definições coletivas de identificação racial, os descendentes de Júlia são descritos como 

morenos, negros ou pretos, e a família de João Nenê é descrita como não situada entre 

as duas polaridades, mas sendo misturado.  

Na estadia em campo, quando um esquema sobre a configuração das famílias já 

estava esboçado na minha compreensão, formulei uma possível regra de casamento: 

neolocal com o novo casal passando a residir no terreno
47

 do noivo, obtido por compra 

ou herdado dos pais. Perguntei a opinião a Vaneide, jovem que estava noiva na época da 

pesquisa em campo, sendo que seu casamento, ocorreu em período pouco depois. Ela 

concordou que de fato costuma ser assim mesmo, mas ressaltou que também há 

exceções. Nem sempre é assim porque o homem pode não “ter condições” dos pais do 

jovem em doar um terreno, ou dele próprio em poder comprar um. Nestes casos pode 

ser a noiva que forneça o terreno recebido por herança. A expectativa é que o homem 

forneça casa, terreno e roça e que a mulher se desloque para acompanhá-lo. E também, 

as pessoas tem ganhado mundo, ou seja, se deslocado principalmente para São Paulo, e 

então fica tudo um pouco diferente. Com o tempo, observei que são muitos os casais 

que não cumprem o que seria esta suposta regra matrimonial. 

A disposição dos territórios de parentesco descritos acima também não é 

estática. Os trechos de roça também podem estar “embaralhados”. Por exemplo, se 

encontra um trecho de casas e roças que pertencem a um neto de Esperdião e seus filhos 

entremeado do outro lado do vale e não ao pé da Serra do Velho Chico. Além das 

transações de compra e venda que ocorreram e ocorrem, os casamentos também são 

responsáveis por esta dinâmica. 

                                                 
47 O terreno diz respeito à base física delimitada sobre a qual se pode construir uma casa, ou ser deixada para 
roça, que vai ser destinada ao plantio de legumes e mandioca ou capim para pastoreio. Por outro lado, roça 
também é pensada como quaisquer terrenos que sejam cercados, mesmo que deixados com a vegetação nativa, 
que também é destinada para criação dos animais. 
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Nos casos em que há cumprimento à regra, com o deslocamento das mulheres 

inclusive entre fazendas ou povoados distintos. Esta incorporação das mulheres de fora 

do grupo de parentes ou da localidade pode abrir novos canais de relações afetivas e de 

solidariedade ou fortalecer as já existentes. O casamento com pessoas de famílias 

diferentes é o que ocorre com mais frequência.   

O encadeamento que se apresenta aqui, em uma divisão de subitens referentes a 

cada uma das famílias tem como objetivo tentar captar a apreensão dos moradores do 

São Pedro a este respeito e facilitar a exposição do tema. Contudo, a ideia de que estes 

grupos são descontínuos deve ser afastada, pois há laços que os interligam, pelo 

casamento e compadrio, como também pela solidariedade nas relações de afinidade 

fortalecidas pela co-residência. A representação de unidade no parentesco, existe 

quando se pretende marcar uma oposição em relação a São Pedro II – “aqui é uma coisa 

só, lá é outra”. No plano interno, em referência a São Pedro I, se diz que “hoje é tudo 

misturado”, seguida da indicação de ocorrência de casamentos entre as diferentes 

famílias. Faço a observação que a descrição que segue constitui um extrato da realidade, 

pois não tem objetivo de apresentar todo o universo de moradores, atuais e aqueles que 

se deslocaram para São Paulo, muitos com a pretensão a se realizar de retorno. O 

objetivo aqui é aproximar-se das representações construídas pelos moradores
48

.  

 

2.3.1. O Povo do Esperdião 

 As casas e roças situadas ao pé da serra do Velho Chico são consideradas como 

provindas da descendência de Esperdião Ramos, ancestral fundador que, de acordo com 

a memória coletiva nasceu no Acaru como filho de uma ex-escrava (seu nascimento é 

considerado como posterior à abolição) e que se fixou no São Pedro, na década de 20 do 

século passado, com a esposa Marcolina e nove filhos. Destes, apenas Joana está viva, 

nascida em 1905 e com 106 anos no momento da pesquisa em campo, reside no 

município de Euclides da Cunha. Para esta cidade também migraram outros irmãos, 

enquanto dois (Manoel e Maria) permaneceram no São Pedro e ambos se casaram com 

pessoas criadas no Acaru. A terceira geração, formada pelos filhos destes dois casais, 

são aqueles que residem no São Pedro figuram entre os mais velhos de hoje (entre 56 a 

78 anos): 

                                                 
48 No segundo capítulo, aprofundo a descrição sobre as famílias, pela via da memória coletiva.  
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Embora não seja possível realizar generalizações a partir destes dados, pois eles 

não estão aqui presentes todo o universo das relações de parentesco, como se pode 

observar no esquema acima, os casamentos desta terceira geração ocorreram com 

pessoas do Acaru, Muquém e Santa Rita. Josefa é exceção, pois seu casamento foi com 

homem da família da Júlia e ela foi morar na terra do marido. Os celibatários herdaram 

as casas dos pais; e os casais passaram a residir em novas casas, nas terras ao pé da 

serra.  

Um aspecto importante na autodefinição é a referência a serem da descendência 

do cativeiro. Além disso, no recorte apresentado, os casamentos nas três primeiras 

gerações foram mais recorrentes com pessoas provindas de outros lugares: Natuba, 

Acaru, Muquém, Santa Rita e Euclides da Cunha. Nas gerações mais jovens, os 

casamentos registrados ocorrem tanto são com pessoas de outros lugares (Saco Fundo, 

Santa Rita, Muquém; Monte Santo, Euclides da Cunha) como “de dentro”, das famílias 

– do João Velho e do João Nenê, como também dos Albanos.   

Em relação às classificações raciais, em termos descritivos individuais, baseadas 

no fenótipo, perpassa por todas as gerações o casamento com pessoas que são descritas 

ou se definem nas categorias branco, alvo, claro – referências de modo preponderante 

nos casamentos com as pessoas “de fora” nas três primeiras gerações. Nem todas as 

pessoas de quarta ou quinta geração apresentam em termos individuais o fenótipo de 

moreno – cuja ênfase descritiva é enunciada por tez escura e cabelos crespos. 

Entretanto, um critério de “pureza racial” não está e nunca esteve presente e 

independente das diferenças internas, logo, não enfraquece a definição coletiva relativa 

à família. Portanto, casamento com pessoas “de fora” ou brancas não retira em nada a 

força das categorias coletivas de definição racial – conjugadas à noção de descendência 
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do cativeiro – e o modo como representam suporte que faz referencia ao domínio da 

territorialidade, expressa sobre o topônimo de negros do pé da serra.   

 

2.3.2. Os Albanos  

Velho Chico ou Chico Cabeludo, como também chamado, é considerado o 

primeiro assucessor dos Albanos. Ele não deixou descendentes diretos, mas é 

mencionado como tio de Antônio Albano e também dos Galos. São aqueles que 

compraram a fazenda São Pedro. Segundo D. Maria do Albano, conhecida como Maria 

Branca, e neta de Antônio Albanos, os Galos eram três: Gino, Guimarães e Cândido. Os 

dois últimos casaram-se com duas irmãs, suas “primas carnais”. Conforme Custódio 

Albano (sobrinho de Maria): 

P: Ninguém nunca ouviu falar de família dele [do Velho Chico]? 

Custódio: Não. Dos Galos, porque aqui os fundadores foram os Galos e os Albanos. 

Vieram essas duas famílias, parentes as duas famílias, assituaram-se aqui, compraram 

aqui, assituaram-se aqui, ficaram aí. Aí ficaram casando família de um com família de 

outro, até pra não misturar, até porque aqui perto tinha, mas pra não misturar família. 

Ficaram casando, filho de um casava com o filho do outro, a filha de um casava... 

ficavam por ali. Eu sei que os fundadores daqui foram os Albanos e os Galos. Teve o 

Albano velho, meu bisavô era o Antônio Albano. 

 

 

Antônio Albano teria sido cunhado dos Galos e reconhecido como sobrinho do 

Velho Chico. A referência a respeito das mulheres com quem eles se casaram não é 

muito precisa, salvo que diz respeito a dois casais que já residiam ali no São Pedro, ao 
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pé da Lage do Velho Chico
49

. Pessoas das outras famílias indicam que talvez estas 

mulheres que se casaram com os Galos e Antônio Albano fossem da família dos 

Cantilhos – Maria Albano conta que das casas que existiam na época, além dos Galos e 

Albanos, havia a dos Cantilhos.  

Não consegui informações sobre a esposa de Gino. De todo modo, a 

descendência dos Galos não permaneceu no São Pedro, devido ao celibato de alguns 

deles e o deslocamento de outros. Os Albanos reconhecem que há pessoas “da gema do 

Galo” em outros lugares, como na Santa Rita. Ao contrário dos Galos, contudo, 

membros da descendência dos Albanos permaneceram em São Pedro até os dias de 

hoje. Parte das gerações mais jovens, contudo, deslocou-se para as cidades de Senhor do 

Bonfim e Salvador.  

Os casamentos entre os descendentes de Antônio Albano e de Esperdião foram 

bem poucos. No “tempo antigo” houve apenas um, quando a então viúva Adelaide, 

realizou seu segundo casamento com Francisco, filho de Esperdião. Após a primeira 

geração de casamentos entre Galos e Albanos, os casamentos ocorreram com pessoas do 

Acaru e do Saco Fundo, nas duas gerações seguintes. Este panorama se alterou na 

quarta e quinta geração (a contar Antonio Albano como a primeira) porque passaram a 

haver casamentos com as demais famílias, além de relações de compadrio.  Dois filhos 

de João Albano ficaram no São Pedro, os outros foram para Bonfim. 

 

2.3.3. O povo de Rosa Crioula e Chico Rosa: Júlia e João Nenê 

Apenas após certo tempo em campo percebi que havia um grupo de parentes, 

bastante expressivos em termos quantitativos, mas que não haviam me surgido com a 

força expressa pelos dois outros grupos - “o povo do Albano” e o “povo do Esperdião”. 

Quando entrevistei D. Raimunda, uma senhora negra da faixa dos 60 anos de idade, que 

eu a princípio julgava ser do tronco do Esperdião, descobri que não é desse modo que 

ela se posiciona.  Foi então que atentei para a existência de outra família, também da 

                                                 
49

 Uma irmã de Antonio Albano, chamada Rosa, mudou-se para o povoado vizinho do Saco Fundo. Lá, 
conheci um neto de Rosa Albano, que em conversa informal me disse a frase registrada na epígrafe deste 
capítulo. Embora ele não se considere um Albano propriamente, por fazer parte de outra descendência de seu 
pai do Saco Fundo, disse que também é, de certa maneira, um Albano. Suas informações são extremamente 
similares às que ouvi dos Albanos no São Pedro sobre a história da família e também do São Pedro. 
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descendência do cativeiro, formada a partir do deslocamento do Acaru para o São 

Pedro. Aos poucos, correndo ao ritmo do campo e conhecendo mais pessoas, outros 

grupos de parentes – que eu julgava a princípio como sendo incluídos entre os Albanos 

– começaram a ganhar contornos mais nítidos. Paralelo a isso, notei que a configuração 

espacial entre Albanos e descendentes do Esperdião, cuja representação é relativa à 

ocupação em cada um dos feixes laterais do vale, deixava uma interrogação: quem 

seriam aqueles cujas residências ficavam dispersos no meio?  

Chico Rosa é mencionado como o assucessor que se deslocou para o São Pedro mais ou 

menos no mesmo período que Esperdião, e que Rosa Crioula tinha vivido no cativeiro. 

Dois de seus filhos - Júlia e João Nenê - são os referenciais que observei como 

empregados como indicação em referência a esta família, cada um destes dois 

representando como que uma divisão interna, embora por vezes seja enunciada que 

descendem ambos os lados do avô Chico Rosa. Eles tiveram ainda outros cinco irmãos, 

mas que não ficaram no São Pedro. Contudo, a família de Júlia e João Velho (seu 

marido, nascido no Acaru) é mais associada à descendência do cativeiro, bem como às 

autodefinições coletivas de morenos, pretos, negros. João Velho, com quem Júlia se 

casou também descende também do cativeiro e, por aí, estendem-se os laços familiares 

ainda hoje desta família com Acaru.  

 

 

 João Nenê casou-se com Maria Pequena, filha de um casal, moradores do São 

Pedro e descritos como brancos e chegantes. Este casal é formado por Cicílio um dos 

fundadores de São Pedro II. Sobre o povo do João Nenê e de Maria as variações 

individuais nos termos descritivos das classificações raciais preponderam de modo que 

a definição coletiva é de serem misturados.  
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2.3.4. São Pedro II 

Os Cantilhos são considerados o grupo familiar principal que fundou o São 

Pedro II, e em menor força também se menciona a família formada a partir de Cicílio. 

Saliento que não cheguei a conhecer o São Pedro II, nem conversar com as pessoas de 

lá, logo as informações que disponho a respeito deles são fundamentadas nas 

impressões que recolhi dentre os conhecidos em São Pedro I.  

As representações a respeito de São Pedro II são extremamente negativas e 

dizem respeito a ausência de valores morais - como honestidade, trabalho e honra – 

revelados por determinados comportamentos. As pessoas de São Pedro I enfatizam que 

fazem questão de diferenciar-se de São Pedro II em situações de interação em outros 

lugares. Contam que passam constrangimento quando vão comprar algo na cidade “à 

prestação” ou “pendurar” uma conta. Nestas situações “tem que enfatizar que são do 

São Pedro I”, do contrário as lojas não autorizam a emissão do carnê de parcelamento. 

Os jovens me relataram que também sentem necessidade de marcar esta diferença nas 

suas interações na escola (do povoado Saco Fundo ou do Monte Santo) e nas festas. 

Esta situação de tensão se revelou como conflito no plano da organização política. A 

associação local, quando fundada, envolvia toda a fazenda; após poucos anos, foi 

fragmentada em duas. 

De todo modo, a representação tem limites na ressalva de que o estereótipo 

negativo não pode ser generalizado porque há também pessoas consideradas boas no 

São Pedro II. São Pedro I e II são interligados por relações de parentesco, por 

casamentos e mesmo por relações de compadrio; porém estas relações são muitas vezes 

omitidas ou camufladas, e quando apontada sua existência é associada a uma afirmação 

forte de pertencer a São Pedro I.  

 

2.4. Feira 

O trânsito para Monte Santo ocorre toda sexta-feira em um pequeno caminhão 

“pau-de-arara” de Gilmar, um morador da família dos Albanos, que sai de São Pedro de 

Baixo, sobe até São Pedro de Cima e retorna para a cidade. O carro também faz o trajeto 

em outros dois dias da semana. Além do transporte para Monte Santo, ele faz transporte 

de cargas, como material de construção,e pedras da mineradora perto Lagoa Grande, 
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mas também tem sua roça. Não é o único transporte. Às sextas também passa por ali um 

ônibus  que vem de Uauá. 

Considero que entender e descrever o movimento para a cidade possibilita uma 

melhor dimensão sobre o modo de viver na roça. As sextas são os dias de maior 

movimento por causa da feira, mais ainda quando é fim de mês e as pessoas vão receber 

na casa lotérica os benefícios da bolsa-família e da aposentadoria. Estes proventos, 

principalmente a aposentadoria, são a fonte de renda central de muitas unidades 

familiares, além de permitirem um suporte e apoio dos idosos a seus filhos e netos que 

morem em outras unidades.  Ao retornar da rua, as pessoas trazem suas compras que 

enchem a carreta ou o bagageiro do ônibus contendo os produtos industrializados para a 

alimentação e higiene, verduras e frutas frescas, às vezes carne de boi ou frango 

congelado por alguma preferência pessoal; farelo de trigo para porcos, remédios e 

chocalhos para criação, enxadas, facões e outros instrumentos de trabalho. Às vezes é 

conduzido também algum animal – bode ou ovelha – para ser criado no São Pedro – ou 

ao contrário, para ser vendido na cidade. São levados também de quando em vez 

aparelhos eletrônicos e bagagem de quem acaba de chegar de São Paulo e, sempre, as 

novidades dos parentes e amigos que se encontra e se visita. 

O valor da passagem (que varia entre R$ 4,00 a R$ 6,00) dificulta que as pessoas 

circulem mais. Não é incomum que se peça a alguém para realizar suas compras, sacar 

dinheiro e resolver quaisquer outras coisas. As compras são feitas uma vez por mês, 

geralmente no dia em que se tira a aposentadoria ou bolsa-família, pois estes recursos 

abastecem os grupos domésticos. Também se busca o hospital, quando os serviços do 

posto de saúde do Saco Fundo, o mais próximo disponível, não são suficientes. 

Entretanto, nem sempre se consegue realizar as consultas e exames necessários porque a 

demanda é grande para a possibilidade de atendimento. Por volta da época do São João 

e da festa do São Pedro há mais frequência de jovens circulando, pois é preciso comprar 

roupas para as festas; nos dias da semana para aqueles que fazem curso de informática 

disponibilizado pela prefeitura. Estes aproveitam para acessar a internet nas lan houses, 

mas este uso é muito recente e não soube de ninguém que acessasse os sites de 

relacionamento, muito difundidos entre os jovens.  

Por mais que seja “interessante” ir para a rua, “ver o movimento”, fazer uma 

passagem pela igreja, avistar de longe a Santa Cruz, reencontrar pessoas, comprar 
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coisas, passear por entre a feira, ainda assim, geralmente se chega muito cansado, 

enfastiado e aliviado. Talvez um pouco pelos solavancos da estrada desnivelada que 

“põe a coluna no lugar”, talvez também por certo desconforto de estar longe do 

“sossego” e porque “a gente não se fica bem à vontade”. Resolvidas as coisas que se 

tem que fazer, se não há um parente próximo que se queira visitar resta ficar sentado 

pela praça até o começo da tarde, esperando os carros voltarem pro São Pedro. Quando 

se chega em casa é que se vai almoçar, na rua se faz apenas uma merenda de café e pão 

com requeijão com mais frequência em alguma barraquinha da feira, muito pouco em 

uma lanchonete pequena em frente à praça. Não são todas as lanchonetes, açougues e 

mercados frequentados, apenas os menores, simples, considerados mais baratos, onde já 

se conhece os funcionários e se deixa as contas “penduradas”. Há pessoas que 

comentam que nunca entraram no supermercado novo, moderno e refrigerado 

considerado similar aos que se conhece em São Paulo. Na chegada, os vizinhos que não 

foram pra cidade acorrem procurando saber de novidades, dos pequenos favores que se 

requisitou, ou para desfrutar de alguma comida ou merenda trazida especialmente. 

Pouco se leva na ida: segundo o que observei e o que me disseram, não há 

nenhum morador de São Pedro que comercialize em uma barraca na feira, embora às 

vezes posssam levar uma saca de feijão ou um animal, mas já com destino certo em ser 

vendido para alguma pessoa ou alguma loja que compra para revender. No período da 

pesquisa de campo, a saca de feijão é comprada por um atravessador por um valor entre 

R$ 100,00 e R$ 110,00, mas em Monte Santo o preço de comercialização gira em torno 

de R$ 140,00. Os principais produtos da roça são destinados ao consumo da casa 

(feijão, farinha e animais) podendo haver a venda do excedente. Geralmente não se 

vende toda parcela de feijão destinada a este fim de uma única vez após a colheita. As 

sacas podem ser guardadas e vendidas ao longo do ano, a depender da necessidade 

financeira.  

  A roça é considerada um lugar bom pra viver, e o trabalho de roça fornece 

alimentos, mas não dinheiro. Diante das poucas oportunidades de trabalho remunerado no 

local, uma das expectativas mais ressaltadas em caminhar ou ganhar o mundo constitui a 

busca de recursos financeiros para se estruturar melhor na roça: comprar terra, animais, 

insumos, construir e mobiliar uma casa. O mundo é termo usado para designar quaisquer 

lugares para onde se desloca, que se ganha “riscando o chão” para longe. Tem como 

referente principal a cidade de São Paulo, mas um pouco também Salvador e Santos. 
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Embora já acontecessem há muitas décadas, o deslocamento se tornou a ser mais 

sistemático a partir dos últimos dez a quinze anos de acordo com as descrições dos 

moradores
50

. Uns passaram a ir a São Paulo, e em rede, foram possibilitando condições 

para que outros também fossem. A princípio os homens eram aqueles que se deslocavam, 

depois passaram a ser também as mulheres. Hoje, a geração dos jovens se encontra 

largamente em São Paulo, tanto que as jovens brincam lamentando que tem que ir para lá 

também se quiserem se casar. A situação considerada ideal é viajar quando se é jovem e 

solteiro, quando se forma um casal sem filhos. Nesta situação, a mulher pode trabalhar 

sem ter que cuidar das crianças e o casal pode ficar mais tranquilos em não criar os filhos 

em contexto considerado perigoso e violento.  

Os deslocamentos são considerados causa para melhoria nas condições de vida, 

possibilitando para muitos poderem se fixar na terra e aumentar o padrão de consumo de 

diversos bens industrializados. Contudo, nem sempre a expectativa de retorno consegue 

ser cumprida. Conseguir permanecer em São Paulo não é fácil, dado o rigor e as 

condições de trabalho, do transporte urbano, da violência, da falta de urbanização e 

saneamento nos bairros em que residem
51

. Também é ressaltada a alimentação: carnes 

congeladas, frangos e ovos de granja e muitos produtos industrializados são considerados 

ruins para o paladar e para a saúde. Então, alguns voltam após alguns meses, mas 

havendo uma necessidade, retornam de novo. Podem passar assim, em vários fluxos de 

idas e vindas, nas quais aos poucos se compra terreno, uma roça, material de construção 

para uma casa, móveis, eletrodomésticos e animais; até que se considere suficiente e se 

fica de vez; pois, como diz Raimunda
52

, “quem se der bem, volta”: 

Raimunda: É por isso que o mundo mudou pra nós, porque no outro 

tempo, ninguém caminhava. Era só aqui, nos buracos, como cobra. 

Quem se der bem, volta cá, e quem não se der, por lá fica. Todo lugar 

se morre, todo lugar se veve. 

 

 

 

                                                 
50 Neste período houve uma decadência de algumas das fontes de renda locais, como o sisal e a extração de 
recursos da mata como angico, jurubeba e imburana.  
51 Um dos bairros onde mais se situam moradores do São Pedro é o Mattarazzo. As situações de trabalho 
consideradas ideais são os empregos formalizados, com carteira assinada; os trabalhos que exercem com 
frequência entre os homens são na construção civil e como cobradores de ônibus; entre a mulheres como 
empregadas domésticas, manicures, cabeleleiras.   
52 Senhora de aproximadamente 60 anos, filha de Júlia, irmã de João Nenê.   



59 

 

2.5. Trabalho de Roça  

No primeiro momento em campo, motivada a ouvir as histórias dos mais velhos, 

fui conduzida à casa de Conceição, Ubiano e Patu, netos de Esperdião. Após longo 

tempo de conversas, pedi para tirar algumas fotos. Fotografei-os em retratos posados no 

local onde estávamos, diante da parte dos fundos de sua casa. Prosseguimos 

conversando e ante minhas perguntas sobre a roça que estava ali, margeando o terreiro 

da casa, seu Ubiano me pede que eu fotografe o roçado
53

 de mandioca. Passo a tirar 

fotos, seguindo as indicações dele que, orgulhoso da altura das manivas
54

, pede que eu 

enquadre todo o roça, os licurizeiros e outro roçado de milho bem distante, em um 

terreno não contíguo. Peço a Ubiano para que eu bata uma foto dele também. Ele fica 

um pouco surpreso, mas entra pelos pés de mandioca. Quando lhe mostro a foto pelo 

visor da câmera, dá sua aprovação: “O homem e seu trabalho!”. 

 

Ubiano e seu trabalho  

 

Com a narrativa deste pequeno episódio quero expressar o valor moral que é 

atribuído ao trabalho, e mais especificamente o trabalho de roça, refletindo como este 

expressa não apenas uma atividade econômica em sentido restrito, mas todo um modo 

de vida
55

. Apesar da homogeneidade que supõe a ideia de trabalho de roça, observei 

                                                 
53 Roçado é o nome dado às áreas abertas para cultivo; criação é o nome dado aos animais de pequeno porte – 
ovinos e caprinos. 
54 Ramas ou partes aéreas da mandioca. 
55 Sobre as práticas e representações inscritas no significado de trabalho de roça, aponto aproximação com a 
noção de economia camponesa, pautada na apropriação dos meios de produção por cada unidade familiar, 
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relativa diferenciação interna no que se refere à extensão das roças, a algumas 

ocupações (professoras escolares, funcionária da escola, proprietário do meio de 

transporte local) que indicam desfavorecimento dos morenos. Infelizmente, a ausência 

de dados quantitativos impede uma análise mais precisa a respeito. 

O trabalho com a criação é considerado aquele que fundamenta e fortalece a o 

fundo de pasto, mas a agricultura também tem papel importante para produzir alimentos e 

renda; além de envolver o cotidiano dos moradores. As atividades produtivas e 

reprodutivas desempenhadas por homens e mulheres fundamentam a definição formal de 

trabalhador rural quando da necessidade de arrolar-se nos direitos previdenciários. No 

caso das mulheres, esta categoria não diz respeito apenas às atividades diretamente 

realizadas “no cabo da enxada” ou no trato com a criação, mas também uma série de 

atividades que fazem parte do cotidiano de ser moradora da roça: descascar feijão, 

debulhar milho, alimentar os porcos e galinhas, abatê-las para consumo, catar frutas, 

verduras e hortaliças no terreiro, rapar mandioca nas farinhadas, carregar água para o 

consumo doméstico.  

Com exceção do tempo passado fora por aquelas que tenham um emprego – 

professora, funcionária da escola, agente de saúde - ou se estiver realizando estudos, o 

cotidiano das mulheres casadas é voltado a passar mais tempo em casa, onde realiza a 

maior parte de suas atividades. Este tempo envolve o preparo dos alimentos, limpeza da 

casa e cuidado com as crianças. O trato com a água é especialmente considerado uma 

tarefa feminina. Cabe às mulheres o cuidado com as cisternas dos quintais, que captam 

água da chuva, usada para beber, preparar alimentos e cozinhar. Os filtros de cerâmica 

                                                                                                                                               
inscrita coetaneamente enquanto unidade de produção e também unidade de consumo, enquanto uma “forma 
de organização da economia privada”. Em situações estáveis da disponibilidade da terra e meios de produção, 
a unidade familiar busca manter uma posição de equilíbrio entre a auto-exploração da força de trabalho 
familiar e o nível de produção obtido, de modo que a motivação para a produção não constitui a obtenção de 
renda bruta a partir de investimentos, mas a manutenção de um sistema no qual o camponês escolhe o tempo 
e a intensidade de seu trabalho, em outras palavras, manter sua autonomia produtiva (Chayanov, 1966). Por 
outro lado, as relações de solidariedade e ajuda mútua se expande para além da unidade familiar, abarcando a 
família extensa, o que encontra maior expressão nos mutirões de arranca do feijão e da farinhada. Portanto, os 
camponeses não podem ser compreendidos de maneira puramente econômicas e instrumentais, pois é 
necessário observar aspectos culturais e simbólicos inscritos em suas práticas (Wolf, 1976). Aproximamo-nos 
assim de uma perspectiva que alicerça a terra enquanto patrimônio, não apenas um bem de produção 
(Woortmann, 1995). Wolf também alerta que o campesinato não se realiza isoladamente, tendo que lidar, no 
que ele chamou de “dilema camponês”, entre as necessidades de sua família, em termos de sobrevivência 
econômica e cultural, bem como adaptar-se às exigências, limitações e imposições por parte da cidade, do 
Estado e do mercado. Por fim, Redfield (1963) aponta como o campesinato existe enquanto part-society, ou 
seja, de modo complementar à sociedade urbana, um não existindo sem o outro. Segundo Redfield a cidade e 
o campo compartilham relações nos âmbitos econômico, político e moral que os tornam partes da mesma 
sociedade, embora o campesinato seja marcado por um “estilo de vida” próprio, diferente dos citadinos. 
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são encontrados em poucas casas, mas invariavelmente, a água usada para beber é filtrada 

em panos de prato e guardada na copa em grandes potes de barro. A água retirada em 

baldes carregados sobre a cabeça ou em carrinhos de mão é usada para encher as caixas 

d‟água dos chuveiros. Estes ficam nos banheiros do quintal, implantados a partir de um 

projeto da prefeitura e, com poucas exceções, não tem sanitário. Esta atividade é feita 

diariamente, a partir da fonte mais próxima: tanques de barreiro, cacimbas no rio
56

 e os 

tanques de laje
57

. É nos tanque de laje que vão lavar os panos (roupas, lençóis, toalhas), 

geralmente em companhia de outras mulheres, o que são momentos de interação e muitas 

conversas. Estas atividades – lavar os panos e carregar água - entram no circuito de 

reciprocidade, pois algumas mulheres o fazem para outras (comadres, madrinhas, mães, 

irmãs, tias) que tenham idade avançada, estejam doentes ou estejam tendo os cuidados 

com um filho recém-nascido. Foi implantado um poço artesiano, mas por a água ser 

salobre e não haver um dessalinizador, não é apropriada para consumo. 

As casas costumam ter uma copa e uma cozinha. A cozinha fica em área externa, 

às vezes ligada ao restante da casa por um corredor. Geralmente se tem um fogão a gás 

que fica na copa, usado para coisas rápidas, como esquentar uma comida ou passar um 

café. O preparo mais elaborado dos alimentos é feito na cozinha, no fogão a lenha, no 

chão (lenha disposta no chão e apoios para panelas em pedras e tijolos) ou com um fogão 

construído com tijolos, com bocas e forno.  

De manhã bem cedo se toma só um café e o desjejum costuma ser pelo meio da 

manhã com ovo frito, cuscuz de milho, aipim ou abóbora cozidos, e às vezes, pão. O 

almoço e a janta são servidos com feijão, arroz, farinha e carne; às vezes de galinha ou 

porco, mas quase sempre de bode. O milho não entra na dieta como alimento básico de 

todos os dias. No tempo da colheita, o milho verde é uma merenda: cozido, assado ou 

                                                 
56 Tanques de barreiro são escavações perenes feitas no chão que acumulam água das chuvas. O tanque do 
Governo também é um tanque de barreiro, mas de grandes proporções, comparado aos pequenos tanques 
particulares. É cercado para impedir entrada de animais. Cacimbas também são escavadas, porém sobre o 
leito seco de rios para aflorar a água subterrânea. 
57

 Em determinados locais, há afloramentos de rocha aparente sobre o solo, chamados lajes. Nos declives e 
buracos ocorre naturalmente um acúmulo de água da chuva, o que torna estas lajes extremante importantes 
no semi-árido. Os tanques são resultado de escavações artificiais feitas nas lajes, para acentuar o declive e 
permitir maior armazenamento de água. Há vários pequenos tanques no São Pedro, que recebem a 
denominação das pessoas que são proprietárias do terreno em que se localizam. Os tanques maiores são o 
tanque do Velho Chico, Tanque do Gado e Tanque da Bica – todos os três não são cercados e também 
utilizados pelos animais para beber água. Alguns tanques são realizados em locais onde há um olho d‟água, ou 
seja, uma fonte que aflora de um lençol freático. Não é o caso de nenhum tanque no São Pedro, mas assim é 
a Fontinha, que aflora no pé da serra do Acaru.  
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transformado em canjica. Não se costuma mais torrar os caroços do milho seco para fazer 

pipoca, como no “tempo antigo”. Os alimentos centrais do almoço e desjejum são 

produzidos pelas próprias famílias ou obtidos entre os vizinhos. A partir de agosto o pão 

passou a ser feito e vendido localmente, por um jovem recém-chegado depois de um 

período passado em São Paulo. 

Em relação à agricultura, o papel que desempenham no plantio é na capina para 

abrir o roçado e depositar as sementes dos legumes (feijão e milho), mas com enfoque 

maior na colheita. Capinar, limpar, arar a terra e abrir as leiras são tarefas realizadas 

também pelos homens. Os roçados de mandioca necessitam de um cuidado extra que 

consiste na limpeza, com retirada das ervas daninhas uma ou duas vezes durante o tempo 

de crescimento. Estas atividades fundamentam as definições de lavrador e pequeno 

agricultor. 

O manejo com os animais é uma atividade masculina. A criação é mais 

generalizada, mas um número reduzido de produtores também tem pequenos criatórios de 

bovinos, com até 15 cabeças. Os bois são considerados mais lucrativos (“uma 

poupança”), apesar de exigirem mais cuidados nos períodos de seca que a criação. O dia 

começa bem cedo, quando os homens vão soltar os animais dos currais e chiqueiros 
58

; 

aplicam medicação e vermífugos, cuidam de filhotes enjeitados e animais doentes, saem 

na busca de algum animal desgarrado, dão de beber água e os recolhem novamente no 

fim do dia. De manhã bem cedo se costuma ouvir os chocalhos dos animais passando, e 

de tardinha, também os gritos muito próprios de chamar os animais. Esta atividade de 

recolher os animais também pode ser feita por mulheres e moças, mas com muita 

frequência são os rapazes, a partir dos 12 anos, que se inserem nestas atividades ajudando 

pais e avôs. No período de estiagem o trabalho aumenta porque é necessário buscar 

plantas para forrageira, já que o capim e a maioria das plantas da caatinga se encontram 

secos. O principal item da forrageira é a palma, plantada nos terreiros das casas. Algumas 

plantas da caatinga podem também ser utilizadas (tais como mandacaru, quebra-facão, 

macambira). Toda forragem é cortada manualmente no facão, que por sinal, os homens 

sempre levam em seu cotidiano. 

                                                 
58 Chiqueiro é um pequeno curral localizado muito próximo à casa e usado para guardar ovinos, durante a 
noite, e também de berçário para os animais.  
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Há uma pequena olaria, que pertenceu a Manoel, filho de Esperdião, trabalhada 

hoje por três de seus netos. O trabalho começa quando há estiagem, a partir de agosto, 

quando não há mais inverno e é possível queimá-los no forno. São produzidos tijolos de 

alvenaria e, em menor quantidade, também telhas. Como a olaria tem muito tempo, as 

casas do São Pedro foram construídas em sua maioria com os materiais provindos dela, 

mas hoje há uma forte concorrência por causa da inauguração de uma casa de material 

de construção no Saco Fundo, que comercializa blocos e telhas industrializados.  

Denominam-se vaqueiros aqueles que trabalham para um fazendeiro. Entre estes, 

os que adquirem muita experiência neste trabalho especializado se tornam reconhecidos 

com estima e admiração pelo saber e destreza com que realizam o ofício, mesmo quando 

já estão em idade avançada e já deixaram de trabalhar para um patrão. Por outro lado, 

este saber é também de conhecimento geral dos homens – pegar animal que desgarrou e 

rompeu mato, amansar cavalo, cuidar dos animais doentes e dos que parem; também o 

conhecimento das plantas da caatinga usadas para forrageira.   

Em algumas unidades familiares se pode chamar alguém, geralmente um parente 

próximo, para prestar diárias na abertura do roçado. A diária também pode ser prestada 

na lavoura comercial de feijão em Euclides da Cunha, pertencente a médios produtores, 

parentes de moradores do São Pedro. O valor da diária é R$ 20,00. Outra oportunidade de 

trabalho é como vaqueiro na fazenda Mucambo.  

Os jovens por volta dos 12 anos em diante passam a acompanhar gradualmente 

as atividades dos adultos, ajudando-os. Recebem de presente animais dos pais (porcos, 

ovelhas e cabras) sobre os quais assumem algumas responsabilidades no cuidado. A 

ajuda dada aos pais faz parte da formação de vida e aprendizado para que saibam 

executar quando adultos o trabalho de roça. Todos os animais da unidade familiar são 

criados em conjunto e cada um sabe diferenciar a quem pertence os animais, mas cabe 

ao pai a decisão sobre aqueles que vão ser abatidos ou vendidos. No cotidiano, além dos 

deveres da escola e da ajuda a pais e outros adultos (avós, madrinhas e padrinhos, tios, 

cunhados, primos), os jovens tem seus momentos de lazer, seja assistindo televisão, 

dvd‟s de filmes e das bandas e artistas que gostam, se visitando mutuamente e jogando 

bola. Alguns jovens não gostam propriamente do trabalho de roça, apreciam ou tem 

mais facilidade com estudos ou tem pretensão em ganhar mundo e nestas duas 

preferências não deixam de ser estimulados pelos pais e outros adultos.  
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Algumas das atividades são realizadas em mutirão, como na arranca do feijão, 

organizada a pedido do dono da roça que oferece um almoço, ou de surpresa – quando 

percebem que algum parente está já pensando em fazer a colheita, as pessoas combinam 

entre si, entram na roça e começam o trabalho sem avisar. É uma forma de trabalho 

momentaneamente coletiva. Pelos relatos sobre os mutirões, eles envolvem a 

participação de irmãos (as), sobrinhos (as), cunhados (as), afilhados (as). Os mutirões 

são comparados aos bois roubados, estes realizados no passado. A diferença com os 

mutirões é que o boi roubado se fazia com muita música e cachaça, em situação festiva. 

Pegava-se o dono da roça de surpresa, ao amanhecer já estariam as pessoas na roça, 

trabalhando sobre o ritmo das músicas que iam cantando. Outro mutirão é a farinhada, 

sobre a qual tratarei mais adiante. 

Os legumes - milho e feijão – são plantados muitas vezes em consórcio (as leiras 

alternadas entre os dois cultivos no mesmo roçado). Existe a estratégia de se plantar 

dois ou três roçados em épocas diferentes, um pouco a cada mês, como forma de 

garantir que ao menos uma parte do roçado não seja perdida caso não haja chuva como 

se gostaria. O regime ideal é que as chuvas, ou melhor, o inverno (um tipo de chuva 

fina) após uma primeira descida que possibilite o plantio, ocorra pelo menos no 

momento que as plantas começam a vingar e quando os pés floreiam para nascer as 

vagens.  

As sementes de feijão são marcadas por uma diferenciação marcada sobre o 

tempo que levam para crescimento até a colheita: 75 e 90 dias. De modo mais recente, 

tem sido implantada uma semente de 60 dias. A semente de tempo mais longo é 

plantada primeiro, em seguida as demais de tal modo que a colheita ou “arranca” ocorra 

no mesmo período para todo o roçado, e isso facilita a mobilização para o mutirão. Esta 

forma também envolve riscos, pois caso não haja chova no tempo certo, na etapa final 

de crescimento, toda a roça pode ficar comprometida.  

As sementes de feijão crioulas
59

, ou seja, de variedades nativas, são as que 

levam 90 dias, ou até um pouco mais, para o crescimento. As sementes não crioulas tem 

a vantagem de levar pouco tempo para crescer e são mais aceitas no mercado. Por esta 

razão e porque seu uso é obrigatório nos sistema de crédito para financiamento agrícola 

                                                 
59 São alguns exemplos de sementes crioulas: rim de porco, fogo na serra, variedades do mulatinho e feijão de corda.  
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e por esta razão tem sido cada vez mais usadas. Por causa disso, a variedade e 

quantidade de sementes crioulas que podem se encontrar disponíveis tem se reduzido.  

 Tempo de 
crescimento 

Época de plantio Época de arranca 

Feijão 90 dias De março a junho Julho/ Agosto 

75 dias 

60 dias 

Milho 90 dias Março / abril / maio Junho/ julho/ agosto 

Mandioca  10 a 12 meses Outubro/ novembro Julho a agosto 

 

As épocas de plantio dependem da incidência das trovoadas, chuvas fortes e  

irregulares que acontecem, em um regime ideal, de modo espaçado entre outubro a 

março. As trovoadas sendo espaçadas e irregulares, este período também pode estar em 

paralelo ao verão, assim chamado qualquer período, independente do mês do ano, em 

que haja seca e não chuvas, mas que geralmente é remetido ao período entre agosto a 

meados de março. À medida que as trovoadas caem, a caatinga se renova gradualmente 

e fica verde, este período pode ser chamado de tempo de verde. A caatinga começa a 

verdejar com as trovoadas e aos poucos, à medida que o verão passa, o verde vai ser 

firmando. Devido à possibilidade de correspondência entre o verde e o período de estio, 

se costuma dizer que se pode haver um verão verde, ou uma seca verde
60

. Quando das 

primeiras trovoadas, se planta mandioca; a partir de março ou com mais frequência, a 

partir de abril de faz o plantio de feijão e milho, para serem colhidos dois a três meses 

depois. Por volta do mês de junho e julho a expectativa é que inverne ou que tenha o 

inverno, que compreende uma chuva mais fina e perene, mas importante para segurar os 

cultivos. Em julho, paralelo ao inverno, gradualmente as folhas da caatinga vão caindo 

e a cor da vegetação vai ganhando um tom cinzento. Em agosto, o verão retorna, a 

caatinga já está seca e sem folhas, indo se renovar gradualmente no início do ano. Em 

janeiro se realiza a colheita de frutas como imbu, acerola e seriguela. Esta descrição 

compreende uma representação ideal do regime de tempo, pois as trovoadas e o inverno 

podem não vir, ou descerem muito fracos. Além disso, é uma representação sobre São 

Pedro; outros lugares do semiárido apresentam variações. 

                                                 
60 Estas expressões dizem respeito à preservação da mata nativa. Quanto mais preservadas estiverem, maior a 
possibilidade da caatinga se manter verde, mesmo em regime de baixa incidência de trovoadas. Este é um dos 
pontos que os movimentos sociais argumentam em prol da preservação dos fundos de pasto, em oposição à 
supressão da vegetação para plantio de capim para pastagens.   
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Outros plantios também costumam ser feitos, embora não sejam considerados 

tão centrais e generalizados. São voltados estritamente para consumo de casa. Andu, por 

exemplo, pode substituir o feijão nas refeições, embora não seja tão apreciado como 

alimento, e seja tão desvalorizado que não compensa tentar vender. Uma saca de andu 

em Monte Santo pode ser comprada até por R$ 10,00, conforme me dizem, então fica 

como legume da casa.  

Os terreiros ou quintais das casas também são espaços onde se realiza cultivos. 

Estas áreas podem ser partilhadas por mais de uma casa, quando os filhos constroem 

uma casa em área contígua à dos pais. Quase sempre uma cerca de arame é passada 

delimitando o espaço comum relativo a uma casa, ou até outras duas ou três contíguas, 

separando-as do espaço externo. A cerca também impede a entrada de animais. Os 

roçados feitos nos terreiros são de palmas, verduras e frutas (abóbora, melancia, imbu), 

andu, plantas para tempero ou de uso medicinal. Também há criações de porco e 

galinha. Em alguns destes quintais, figurava à época da pesquisa uma muda de árvore 

frutífera, geralmente acerola. Estas mudas foram presentes dados aos participantes de 

uma festa que havia acontecido em Jatobá/ Acaru no ano anterior, e promovida pelo 

programa Gente de Valor, da CAR
61

.  

Por via deste projeto foram implantados 84 “quintais produtivos” nos terreiros 

das casas, a partir de um levantamento feitos pela associação que indicou quem se 

interessou pelo projeto e quis ter um quintal implantado. Estes são um conjunto 

formado por horta para plantio de hortaliças, legumes, verduras, plantas medicinais, 

abastecida pela água retirada de uma cisterna de chão. As cisternas de chão possuem um 

diâmetro menor que as de captação de água para consumo doméstico, além de serem 

feitas totalmente cavadas no solo, não passando do nível do chão. Um primeiro tanque é 

mais raso e possui uma larga abertura por onde entra a água da chuva. Fica em nível 

levemente mais baixo que o chão de modo que a água que cai no terreiro desce 

                                                 
61 O programa Gente de Valor é voltado à implementação de obras de infra-estrutura em comunidades rurais 
com baixo IDH (como sistemas de captação de água, hortas de cultivo, maquinaria de beneficiamento de 
frutas e de sisal). Em São Pedro, já implantaram cisternas de captação de águas pluviais, nas casas que ainda 
nãos as possuíam. O programa tem financiamento do FIDA e é executado pela Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) constitui uma instituição vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento e Ação Regional (SEDIR) que realiza programas e ações voltados à população rural (fonte: 
www.car.ba.gov.br) 
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escorrendo para seu interior. Um encanamento interno e subterrâneo conduz a água 

deste primeiro tanque para um segundo, onde fica armazenada. Nesta passagem, a água 

é filtrada por uma tela que retira pedaços de qualquer coisa que tenha caído junto com a 

chuva no primeiro tanque, em geral, folhas, gravetos, insetos, pequenos animais.  

A água é retirada diariamente da cisterna para regar as hortas. Estas constituem 

um espaço variável em cada casa, mas em torno de 3x4 metros, circundado por tela de 

proteção. O projeto forneceu sementes de coentro e por isto, neste primeiro ano, coentro 

foi o cultivo mais generalizado (algumas mulheres também plantaram cebola, beterraba, 

couve e outros temperos) que virou o tempero habitual do feijão e do bode cozido de 

todos os dias, entre os meses de junho até agosto, quando os últimos pés não colhidos 

começaram a amargar. Como a produção era muita, móis de coentro circulavam, como 

presente ou a pedido de quem não tinha horta em casa. Esta passou a ser mais uma 

atividade incorporada ao cotidiano das mulheres, com bastante aceitação, pois o novo 

produto foi inserido às relações de solidariedade já existentes.  

No período de campo, o que mais se plantava era coentro com as sementes 

fornecidas pelo projeto. As mulheres geralmente se responsabilizavam pela colheita no 

tempo certo. Como a produção era muita, até porque em poucas hortas foram plantadas 

outras coisas, móis de coentro eram dados às mulheres em cujas casas não havia horta; 

as próprias mulheres levavam os pés quando iam fazer alguma visita, ou pediam que 

alguma criança ou jovem fizesse isso; ou ao contrário quem não tinha horta pedia um 

mói para algumas mulheres com mais proximidade por amizade ou por ser irmã, 

cunhada, comadre ou prima.  

Dizem que quando imburana de cheiro floresce é porque a safra vai ser pouca. 

Arcanja não acredita nisso porque ouviu dizer que em outro lugar é o contrário. Mas 

parece que pode ser assim mesmo no São Pedro porque em 2011 as imburanas de cheiro 

estavam muito floridas e a safra foi pequena. Fins de junho e início de julho é quando 

mais se precisa de água, pois a maior parte dos roçados estava com feijão plantado em 

momento de começar a florir; mas a chuva, que tinha sido boa até aquele momento não 

veio como deveria. O sol foi forte e começou a secar os pés. Também não correspondeu 

ao que é esperado de chover em 29 de junho, dia de são Pedro, santo que “abre as portas 

do céu” – o que nem todo mundo acredita. Parcelas dos roçados já eram dadas como 

perdidas. A festa do São Pedro foi comemorada neste ano em um sábado, em 09 de 



68 

 

julho. O dia todo foi de céu aberto, mas pela alta madrugada, no meio da festa, a chuva 

caiu forte e de vez. Entretanto, o tempo chuvoso só durou alguns dias e depois não 

tornou. 

Em agosto, depois que já se tinha tirado toda a colheita, a conclusão foi que não 

houve inverno. Houve prejuízo para muitas pessoas. Ao menos em cinco famílias que 

conversei, se retirou menos da metade que se previa. Por exemplo, a expectativa era que 

se tiraria 20 pratos de feijão para quem plantou quatro pratos; mas se retirou entre 8 ou 

10 pratos apenas
62

.  Houve prejuízo também para quem pagou diárias, como Arcanja, 

que gastou com cinco diárias e colheu pouco mais de uma saca. Com pouco mais de R$ 

100,00, valor gasto nas diárias, poderia ter comprado uma saca. Mas, como dizem, 

“como saber se não plantar?”
63

. 

 

2.6. Farinhada 

 Entre julho e agosto, época da colheita da mandioca, acontecem as farinhadas, 

realizadas em mutirões que agregam o grupo de parentes mais próximo do “dono (a) da 

farinhada”: irmãos, filhos, primos, primos, sobrinhos, afilhados, cunhados e demais 

pessoas ligadas por laços de afinidade. São realizadas em parte no roçado, onde ocorre a 

arranca da mandioca e em parte na casa de farinha. A descrição que segue tem como 

estratégia narrativa apresentar uma farinhada entre o grupo de parentes da família do 

Esperdião, mas como representação de uma regularidade que perpassa a prática também 

existente entre as outras famílias.  

A primeira farinhada do ano foi a de Firmino, neto de Esperdião, o que foi 

muito mencionado como forma de expressar “uma coisa animosa”. Há pelo menos uma 

semana circulavam os comentários que ele tinha mandado abater um porco para o 

domingo, dia 03 de julho. Às 6h e meia da manhã ele chegou à casa de Arcanja com a 

                                                 
62 Prato é uma unidade de medida usada hoje apenas no contexto interno, como na avaliação da produção 
mencionada acima; antigamente era a unidade de medida usada para comercializar, baseava-se na quantidade 
que cabe em um prato de barro largo. Hoje se utiliza a saca de 60kg, feita de estopa. Para uma equiparação 
entre as duas, a proporção é de 100 pratos enchem 10 sacas.  
63 Do período que se seguiu a partir daí a estiagem perdurou e as trovoadas não vieram no final do ano. O 
semiárido nordestino entrou em um período que tem sido noticiado pela grande mídia como a de pior seca 
nos últimos 40 anos. Não estive em campo neste período, mas por conversas por telefone, soube que até as 
cacimbas secaram e o abastecimento de água está por conta da distribuição pela prefeitura por carros-pipas que 
enchem as cisternas da escola e do centro comunitário; aqueles que podem pagar podem encher também as 
cisternas de suas casas. A abertura de roçados não aconteceu e muitos animais morreram.  
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esposa Maria e o filho Feliciano de 8 anos. Seu roçado foi aberto contíguo ao roçado de 

feijão e milho de sua irmã Arcanja. Esta roça se situa situado aos fundos da casa que 

pertencia a seus pais e é mantida sem cercas que a divida internamente. A cada ano eles 

acordam entre si o local e a extensão que cada um pretende para seu plantio.  Às 7hs, 

Gilmar, chegou com o caminhão e o posicionou na frente da casa. Arcanja e Maria eram 

as mulheres responsáveis pela comida. Fizeram café, servido aos homens que iam 

chegando e prepararam a refeição de feijão com a carne de porco cozida.  

Os homens presentes eram aqueles que fazem parte do grupo de parentes mais 

próximo. O número total oscilou durante a manhã, mas esteve entre 20 pessoas, 

interligadas pelo parentesco; a maioria da família do Esperdião, mas três deles também 

fazem parte da parentela do João Nenê; havia três homens do Muquém, casados e 

moradores do São Pedro; um do são Pedro II e um da família dos Albanos.  

A divisão das tarefas era tal que a maior parte do grupo trabalhava na arranca; 

dois catavam e arrumavam as mandiocas nos cassuás presos à cangaia de um burro, que 

puxado pelo menino era levado à frente da casa onde outros dois homens jogavam sobre 

a carreta sobre a qual outra pessoa arrumava as mandiocas, terminando de descarregar 

os cassuás
64

.  

Pelo meio deste tempo, fui na roça com uma afilhada da Arcanja e tirei algumas 

fotos. Até que Firmino pediu que tirasse uma foto dele, pois havia visto a foto de seu 

primo Ubiano na frente de seu roça de mandioca e também queria uma “pra guardar de 

recordação”, ainda mais por ser ele “o dono da farinhada”. Brincando, colocou um cesto 

na cabeça: 

                                                 
64 Cassuá é um cesto grande de fibra de pindoba e cangaia é um utensílio usado para sustentar e equilibrar a 
carga sobre o lombo de burro ou jegue. 
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 Firmino, o dono do farinhada 

 

Pouco depois das 10hs da manhã o trabalho de arranca deste dia deu por 

terminado porque o que estava na carreta já era suficiente para encher a casa de farinha. 

Neste momento, os homens passaram para a frente e se ajeitaram pelo corredor entre a 

cozinha e a copa para comer o feijão com carne de porco e farinha. Depois do cafezinho 

e de um descanso, foram passando à frente da casa, do lado de fora. Ao tempo que eu 

ajudei a lavar os pratos ficaram por lá conversando e botando fim a uma garrafa de 

cachaça. Haviam contado 26 cargas de cassuás e Firmino anunciava que o restante da 

arranca seria na terça-feira.  

Por volta deste momento Firmino me pediu para tirar mais uma foto. Desta vez, 

além dele, o dono da farinhada queria que também saísse na foto o forneiro Zezito do 

povoado Saco Fundo e genro de seu irmão Hilário. Posicionei-me para bater a foto, ele 

posicionou a garrafa de cachaça já esvaziada para que saísse à sua frente e perguntou se 

dava para pegar o carro com as mandiocas, pois fazia questão que aparecesse o carro 

cheio: 
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O dono da farinhada, o forneiro e demais participantes 

Logo, chegaram duas mulheres e traziam cada uma sua faca. São vizinhas de 

casa: uma comadre da Arcanja e bisneta de Esperdião; a outra da família dos Albanos,  

casada com um homem do Esperdião. Além delas, estavam também suas filhas,uma de 

18, outra de 11 anos. Fomos sobre o caminhão até a casa de farinha da Santa Rita com 

alguns dos homens, enquanto a maioria já havia partido ou estava para ir a pé. Esta casa 

pertence a uma prima de Maria, esposa de Firmino que também é da Santa Rita.  Maria 

ficou na casa de Arcanja, finalizando os trabalhos por lá, mas algumas mulheres da 

Santa Rita estavam presentes para trabalhar na farinhada, dentre elas, a dona da casa de 

farinha que recepcionava as pessoas e ajudava a preparar a comida.  

A casa de farinha é uma casa espaçosa e alta, dividida em duas partes. É de 

propriedade privada, mas seu uso é coletivo, realizado mediante o pagamento de uma 

parcela da produção ou em dinheiro, como mais raramente acontece. Na maior, formada 

por um vão única há um espaço vazio central onde são depositadas as mandiocas e a 

maquinaria usada para o trabalho fica ao redor. Ao lado, se situa a cozinha, de 

proporção suficiente para um fogão a lenha e espaço para guardar panelas e outros 

utensílios. Novamente foi servido feijão e porco cozido. Já estavam presentes algumas 

mulheres da Santa Rita e outras de São Pedro de Cima, possivelmente parentes entre si, 

segundo me contaram. Além de algumas mulheres da Santa Rita, sobrinhas de Firmino 

trabalhavam na cozinha. O trabalho na cozinha, no preparo da refeição e do café é 

também diferenciado. Assim como os homens que trabalham no forno e na prensa, as 

mulheres responsáveis pelas refeições tem um papel de destaque; são previamente 
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convidadas para isso pela mulher que oferece a farinhada. O convite é uma expressão 

de afeto e de respeito.  

Nesta época a única casa de farinha próxima que estava funcionando era esta da 

Santa Rita. Em fins de agosto, Calixto terminou a reforma de sua casa de farinha e as 

farinhadas puderam passar a ser prioritariamente realizadas ali, no pé da serra do Velho 

Chico, pois Calixto é do Muquém e casado com uma neta do Esperdião. Uma antiga 

casa de farinha ainda existe, mas praticamente em ruínas, a frente da casa de Davi. Era 

de seu pai Manoel. Caso a casa de farinha elétrica (projeto relativo ao programa Gente 

de Valor da CAR) não seja construída, Arcanja e seu irmão Davi pensam em reformá-la 

e fazê-la voltar a funcionar, pois embora as outras casas sejam acessíveis, as farinhadas 

acabam por acumular porque são muitas a partir de julho até por volta de outubro, além 

de que “no lugar que é seu, seu chão, a pessoa fica a vontade”, como diz Lúcia, 

realçando que a casa de farinha de Manoel é um lugar da família, marcado pelas 

lembranças.  

Os homens chegavam descarregando a mandioca, fazendo uma pilha no centro 

da casa. Quando terminaram comeram, beberam e ficaram sob um pé de cajarana 

descansando. Enquanto isso, as mulheres foram se sentando ao redor das mandiocas 

para “rapar” a casca. Esta é uma atividade das mulheres, que já vem todas preparadas 

trazendo cada uma sua faca de casa embora alguns homens podem pegar o serviço e 

ajudar um pouco. As mulheres formam rodas ao redor de montes de mandioca e ali 

conversam, contam casos e riem muito de brincadeiras de duplo sentido, até que a 

maioria dos homens vai embora.  

Há duas qualidades de mandioca: branca e preta. A primeira é fácil de rapar, a 

casca sai até com a mão. A segunda é conhecida como „mandioca do Ariston‟: um tipo 

de mandioca de casca mais grossa, escura e difícil de rapar, e que produz uma farinha 

não tão boa. É chamada com este nome porque depois de uma seca braba, não havia 

sobrado nada
65

. O prefeito Ariston
66

 distribuiu mandiocas deste tipo por toda zona rural 

de Monte Santo para que as pessoas pudessem retomar os roçados. 

                                                 
65 Não havia sobrado nem as manivas, a partir das quais se faz o plantio de novos pés, cortando pedaços dos 
caules e plantando-os. 
66 Ariston Correia de Andrade, prefeito que antagonizou com pe. Enoque nos anos 1980, conforme descrito 
na Introdução.   
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A farinhada também é considerada um mutirão porque “aqui todo mundo 

trabalha de graça”. O pagamento em dinheiro é feito pelo uso da casa de farinha e pelo 

transporte de caminhão. Duas funções especializadas são o forneiro e o homem que 

trabalha na prensa; com estes o dono da farinhada faz um acordo prévio, que mais 

raramente ocorre em dinheiro, e geralmente com parte da farinha produzida, ou seja, 

podem ser meeiro; receber metade da farinha produzida. O dono da farinhada e sua 

esposa se responsabilizam por oferecer a refeição do dia a todos. No fim, todos que 

trabalharam também podem receber um pouco de farinha para levar para casa. As 

mulheres também levam um pouco de massa ou massa de beiju – produto de uma etapa 

da produção em que não houve ainda a secura no forno que forma a farinha – que, 

cozida no cuscuzeiro é usada para fazer beijus doces ou salgados e se torna uma das 

merendas em algumas das casas por. As cascas da mandioca podem ser aproveitadas por 

algumas mulheres para alimentar porcos. Quanto à produção em si, não é hábito vender, 

mas guardar para o consumo do ano o que restou depois de feitas todas as distribuições 

àqueles que ajudaram a produzir. 

Os passos na casa de farinha são os seguintes: 1) a mandioca é rapada; 2) É 

ralada 3) É prensada e vira uma massa; 4) A massa é peneirada; 5) Vai para o forno. 

Neste dia e em outro em que o mutirão continuou, Firmino pediu para eu tirar mais 

fotos. Chamava a mim e ao forneiro e indicava qual posição cada um deles ficaria, bem 

como o que ele queria que aparecesse no cenário. Buscava representar passo a passo 

cada etapa da produção. Primeiro de brincadeira sobre o monte de mandiocas:  

 
 Na casa de farinha 
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Depois, Firmino nos conduziu para a foto da prensa.  Para ralar e prensar, são 

utilizados instrumentos ligados no motor, movido a bateria. Este sistema é considerado 

uma grande diferença em relação ao passado, quando o transporte era feito em tropa de 

jegue em tropa de jegue. Com os equipamentos que eram utilizados, se levava oito ou 

nove semanas para completar toda a farinhada, enquanto hoje, cada farinhada leva 

menos de uma semana para ser finalizada. Antes, como não havia motor, o sistema era 

por prensas de madeira presas a roldanas que necessitavam de quatro pessoas para 

puxarem. Ao ser prensada, uma água tóxica que não tem utilização é escorrida para fora 

da casa. Ainda assim, caso haja um prensador específico, ele trabalha bastante por todos 

os dias da farinhada.  

 
O trabalho na prensa 

Depois, moças e rapazes bem jovens desfazem os bolos da massa entre os dedos 

antes de levar a uma peneira grande. Firmino não pediu para ser fotografado nesta etapa. 

A massa peneirada, úmida, é levada ao forno de fogo a lenha para secar e virar farinha. 

Firmino pediu licença ao rapaz que estava ajudando no forno naquele momento para 

que ele e seu forneiro Zezito pegassem das pás e representassem esta etapa. O forneiro 

representa uma atividade de maior importância porque a massa peneirada ao ser tratada 

no forno precisa ser misturada de modo contínuo e cuidadoso para que farinha seja de 

boa qualidade, fina e homogênea. Ao fim do dia, o forneiro e o dono da farinha 

dormiram na casa de farinha, alternando no cuidado com o forno, e assim 

permaneceram por toda semana, até sábado, quando o trabalho terminou. 
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 Trabalho no forno 

 

No segundo dia de arranca, 05 de julho, chegaram Firmino e a família, o forneiro 

e alguns homens, um pouco mais tarde, desta vez, às 8hs. As atividades seguiram de 

modo semelhante durante o dia, bem como na quinta-feira, quando se terminou de 

arrancar a última parte das mandiocas. A diferença é que participaram menos pessoas, 

em comparação com o primeiro dia. Ao término, foram tiradas 78 cargas de mandioca 

que renderam por volta de 10 sacas de farinha. Na verdade, ainda restou uma parte do 

roçado sem arrancar, mas Firmino decidiu que o que tinha já era suficiente, o restante 

foi deixado para o ano seguinte, mesmo que com isso se corra o risco de até lá a 

mandioca não esteja em boas condições para ser arrancada para farinha. Ao longo do 

mês de julho e agosto outras três farinhadas aconteceram, utilizando a casa da Santa 

Rita; em fins de agosto, a casa de farinha de Calixto estava pronta e começou a ser 

usada para outras farinhadas. 

 

2.7.Festa do São Pedro 

Quando a primeira “Festa Tradicional do São Pedro” foi feita em 2002, um 

vereador
67

 ajudou a dar os primeiros passos. Organizou junto com os professores, saiu 

passando nas casas pedindo contribuições em comidas para ajudar, para fazer uma 

refeição para os cantores. As primeiras eram festas de sanfona, depois foram colocando 

as bandas eletrônicas
68

. Hoje o vereador se encarrega da contratação das bandas, 

                                                 
67 Elizeu Tolentino, vereador pelo PSDB. 
68 Festa de sanfona é como é chamada aquelas em que o forró é tocado somente com o trio: sanfona, triângulo e 
zabumba, tocando nos biombos sem equipamento eletrônico. É considerado o tipo de festa que segue a tradição. 



76 

 

divulgação pela rádio da cidade e doação das roupas da quadrilha dos jovens. A 

princípio também ocorria no dia 29 de junho, dia de São Pedro, depois passou a ser feita 

no sábado mais próximo a esta data, mas sempre realizada no São Pedro I.  

Neste período do mês de junho há várias festas nas fazendas e povoados. Em 25 

foi o dia do Acaru, em uma festa de sanfona, organizada pela associação e com a 

proposta de “promover a tradição”: com uma fogueira à frente e com as pessoas 

dançando ao redor, a maioria adultos. Os jovens circulavam por ali e no outro biombo 

que tocava forró eletrônico. Um carro conduzido por jovens do São Pedro II parou 

quase em frente ao bar e colocou um som de pagode que abafou o trio do forró. Houve 

uma tensão entre quem queria escutar o trio de forró e os jovens que aderiram ao 

pagode, que resultou em uma briga.  

 O estilo das músicas, o tipo de grupos e instrumentos musicais auxiliam na 

visualização de um campo de disputa. Há um recorte geracional: predomina entre os 

jovens a preferência pelas variações de forró eletrônico e de pagode das bandas de 

Salvador enquanto os trios de sanfona – como também os grupos de zabumba – são 

considerados “coisas de velho”. Por outro lado, o recorte geracional se vê diluído por 

um aspecto político. Nos lugares onde há maior aproximação com movimentos sociais, 

procura-se realizar um afastamento do controle clientelístico de vereadores, deputados e 

prefeitos
69

. As festas nestes locais são enaltecidas como independentes e nelas são 

privilegiados os aspectos considerados tradicionais, representados principalmente pelo 

trio de forró, a sanfona e a fogueira, mas sobretudo pela autonomia na organização e na 

obtenção dos recursos, sem apoio de políticos e sem patrocínio dos grandes 

comerciantes de Monte Santo. A contratação de bandas e cantores que tocam forró 

eletrônico fica geralmente por conta da articulação com políticos, quando se trata de 

festas locais, como no São Pedro e outras fazendas e povoados; e nos grandes eventos 

na sede do município: a festa da Romaria de Todos os Santos e alguns festejos juninos.  

Segundo Chaves (1996), a ideia de troca entre políticos e eleitores sustenta-se 

em uma suposição ou promessa de igualdade e está inserida na noção de 

“compromisso”: “Pelo voto, o político é investido no cargo – garantia de acesso a 

                                                                                                                                               
As bandas eletrônicas tocam variados estilos de forró e música brega. No forró, algumas também têm 
sanfona, mas são mais recorrentes a guitarra elétrica, bateria e teclado. Aquela que tem maior sucesso se 
apresentam com um grupo de dançarinos.   
69 O clientelismo, tal como define Carvalho (1997), ocorre nas relações entre políticos e setores pobres, 
através do controle de votos dos eleitores e do acesso a benefícios públicos.   
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recursos que deve distribuir sob forma de concessão de „benefícios‟ ou „favores‟. Canal 

de distribuição, ele é percebido como o doador, o benfeitor. O político legitima-se nesse 

papel” (p. 134). Por outro lado, a autora demonstra que a relação de troca clientelística 

envolve uma dinâmica ritual expressa nas “festas políticas” (organizadas por políticos e 

partidos) que ela analise na pequena cidade de Buritis, interior de Minas Gerais. A 

autora observa a  relação entre a festa – considerada como um espaço ritual – com o 

mundo da política e com os políticos: 

As festas populares estabelecem um âmbito comum concreto, criado pela 

presença tangível e equivalente de políticos e eleitores; elas constroem um 

espaço ritual de atualização do valor da pessoa como um ser humano digno e 

igual. Na festa, o político é um entre muitos, mais um no meio do povo, com 

ele se mistura, sem que com ele se confunda. As festas são, também o lugar 

em que o político se erige como uma pessoa prestigiosa, detentora de poder, 

pelo fato mesmo de expressar „consideração‟ pelos demais. Se o político em 

sua prestigiosa posição homenageia a festa do povo com sua presença, 

alcança por isso mesmo maior influência e valor pessoal. Como disse um 

trabalhador rural: „as festas são pura manifestação de poder‟ (Chaves, 1996, 

p.142) 

Acredito que a festa do São Pedro acontece no sutil intervalo entre a relação com 

a política e o potencial da comunidade em organizar-se de modo autônomo. Os jovens 

do São Pedro I, a partir do início da Festa iniciaram a realização de quadrilhas juninas. 

Em 2011, a partir de maio um grupo de 24 jovens começou a realizar os ensaios, e se 

reunir todas as noites nos biombos para ensaiar no pátio em frente à escola. Neste ano e 

alguns anteriores, algumas jovens, netas de João Nenê tomam a iniciativa para organizar 

a quadrilha, os ensaios e a apresentação e também motivar os demais moradores a 

participar da festa mediante ajuda nos demais preparativos. 

Em 2005 houve iniciativa de organização autônoma pelo grupo de jovens 

chamado “Os Decentes”. Este grupo foi fundado pouco antes para promover atividades 

de interação como festas, teatro e escola de futebol, mas também visando discutir ações 

políticas para a comunidade – como uma contrapartida jovem da associação. O grupo 

acabou se diluindo porque alguns dos membros foram para São Paulo. Em 2012, com o 

retorno de alguns destes sócios, um recomeço das ações começaram a serem feitas, com 

a formação de uma escolhinha de futebol para crianças e jovens. Mas lá por 2005, 

organizaram uma festa independente: chamaram conhecidos que não cobraram cachê 

para tocar e também não contrataram policiais – a segurança foi feita pela conversa para 

se evitar haver situações de brigas.  
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O mês de junho todo é chamado das fogueiras, quando várias festas acontecem 

pelo município e mesmo cidades próximas. A noite da véspera do São João foi como 

outra qualquer, até mais desanimada porque não teve ensaio da quadrilha. Os jovens 

foram para festas em outros lugares ou em Euclides da Cunha; só ficaram os muito 

novos que não puderam sair e os adultos, alguns deles acedendo fogueira na porta de 

casa e assando milho. Na manhã seguinte, é amanhecer o dia e algumas pessoas soltam 

fogos para marcar a data. O dia de São Pedro foi em quase tudo igual, mas como caiu 

em uma quarta teve ensaio da quadrilha. Só acende fogueira quem se chama Pedro ou 

quem é viúvo. Esperava-se que São Pedro derrubasse a chuva, mas o tempo ficou seco.  

De primeiro, seria no sábado, dia 02 de julho, mas porque os preparativos das 

roupas da quadrilha e a divulgação não estavam prontos e porque iria coincidir com 

outras festas em povoados próximos, decidiram junto com o vereador adiá-la para o dia 

09. Para a realização da festa é feito um mutirão. Dois dias antes, um grupo de jovens 

capina e limpa a área ao redor do centro comunitário e dos biombos. No dia da festa, as 

mulheres, especialmente as professoras e funcionárias da escola, se reuniram no prédio, 

fizeram a limpeza da cozinha e preparam as comidas. Os moradores ainda fazem a 

doação de comidas (galinhas, porcos, a parte de um bode, feijão, farinha) para os 

músicos e também para os policiais que fazem a segurança.  

Pelo começo da tarde Gilmar havia chegado com o caminhão, posicionado ao 

lado do pátio. O equipamento de som começou a ser instalado, os homens pregaram 

bandeirolas entre os postes de luz e fizeram a fogueira e nela prenderam um galho bem 

alto de árvore, onde penduraram milho, abóbora e batata. Ao longo da noite, quando o 

fogo foi pegando até o galho cair, meninos correram em cima para pegar os brindes. 

Eliseu chegou ao fim da tarde, verificou se estava tudo correndo bem. As três bandas 

contratadas e pagas pela prefeitura são de Monte Santo, duas delas formadas por 

pessoas conhecidas.  

A festa foi considerada fraca, porque havia duas outras que aconteceram no 

mesmo dia em Monte Santo, mas vieram pessoas dos lugares vizinhos: Muquém, 

Oiteiro, Acaru, Santa Rita, Desterrro, Saco Fundo. Quase tudo correu em ordem; 

primeiro foi apresentação da quadrilha pelo começo da noite; depois as bandas 

começaram a tocar e as pessoas dançavam no pátio em frente. O tempo derrubou a 

chuva forte, muitas das pessoas que dançavam ou circulavam foram se proteger nos 
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biombos, mas a festa continuou e a chuva trouxe alegria porque era esperança para 

salvar o feijão que estava murchando nos roças. Até que pela madrugada houve 

algumas brigas envolvendo pessoas do São Pedro II até que um dos policiais, que 

circulava à paisana teve que interferiu soltando vários tiros para o alto e a festa acabou.  

*** 

São Pedro é dividido territorialmente entre duas unidades (I e II); internamente 

ao São Pedro I, há também a divisão entre territórios de parentesco. Contudo, as 

famílias que representam cada um destes territórios não vivem isoladamente, pois um 

fluxo acontece nas relações de casamento compadrio, nas relações afetivas envoltas nas 

situações de lazer (nos biombos, nos jogos de bola e em festas); também nas relações 

envoltas no trabalho de roça (principalmente nos mutirões de arranca de feijão e 

farinhadas, mas também nas inúmeras prestações cotidianas de solidariedade).  

Entretanto, apesar de tais divisões representadas pelo parentesco, há um plano 

em que existe uma expressão da ideia de comunidade, no sentido defendido por 

Gusfield (1975), que enfatiza construção simbólica através de práticas e significados 

que representam um sentimento de pertencimento comum. Este pertencimento é 

expresso quando é necessário pontuar a diferença a outras unidades sociais, e de forma 

mais forte e enfática, em relação ao São Pedro II. Em termos analíticos, estaríamos 

diante da enunciação de duas comunidades diferentes. O uso do termo comunidade é 

também expresso pelos moradores em seu cotidiano em referencia a um grupo 

politicamente organizado que luta e reivindica direitos em comum
70

. Esta comunidade, 

contudo, não é homogênea, conforme indicado pela descrição das famílias. Torna-se 

necessário, portanto, enveredar por outros caminhos, iniciando sobre a memória coletiva 

construída sobre estas diferenças para refletir também como opera a construção 

simbólica da comunidade. 

  

                                                 
70 Este uso tem referência nas Comunidades Eclesiais de Base, organizadas pelas Pastorais da Terra pelos 
anos 1980.  
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3. Capítulo II 

3.1. Histórias dos Mais Velhos 

“No início do Brasil, eram três nações de gente: os portugueses, os negros e 

os vermelhos. Naquele tempo, não havia nada e a Torre era o órgão do 

governo que vendia as terras do Estado”. 

Seu Edésio do povoado Saco Fundo e 

neto de Rosa Albano. 

 

 

No primeiro capítulo, apresentei que a fazenda São Pedro vê-se hoje dividida 

entre dois planos maiores, que correspondem a São Pedro I e II. A unidade territorial 

representada por São Pedro I também é dividida em distintos territórios de parentesco. 

O discurso genealógico é utilizado como referente explicativo sobre as diferentes 

descendências associadas a cada um destes planos territoriais que, pelos moradores do 

São Pedro I, tem o papel de conferir legitimidade à ocupação de cada território de 

parentesco. 

Para esta reflexão, remeto a Halbwachs (1990) com objetivo de enfatizar como a 

memória coletiva é construída simbolicamente por uma comunidade afetiva de modo 

não fixo nem cristalizado, sempre em relação ao presente. Para tanto, constitui uma 

conjunção entre várias memórias individuais transmitidas a cada geração, de modo que 

se organiza sobre outras lembranças e reconstruções realizadas pelas gerações 

anteriores. Halbwachs também argumenta a respeito da relação com o espaço, no 

sentido de que determinados lugares, sobre os quais são firmadas impressões do 

cotidiano, são evocativos de lembranças e auxiliam na construção da memória coletiva. 

Além disso, a memória coletiva também diz respeito a como são evocadas as relações 

jurídicas sobre a terra e a legitimidade do direito de propriedade de um sujeito ou grupo, 

em oposição a outros, de modo que papéis sociais e relações de poder também são 

representados no espaço. Ao lado do discurso genealógico, o poder está integrado ao 

campo da memória e do espaço, de modo que estes são domínios de possível disputa.  

Existem também pontos de convergência. Antes, um aspecto recorrente nas 

narrativas é que os mais velhos afirmam terem trabalhado muito, no passado, numa vida 

mais sofrida e tinham de menos, em termos de condições. Menos comida, menos água, 

menos bens industrializados, menos meios de transportes, menos acesso a serviços 

públicos. Entretanto também se enfatiza que eram mais fortes porque comiam comida 
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braba do mato e tomavam remédios apenas do mesmo tipo. Alimentos e remédios 

preparados através da coleta de plantas da caatinga, apesar de serem trabalhosos para 

serem retirados e tratados e não serem apreciados como os alimentos atuais são 

considerados fonte de força e resistência física. Do mesmo modo, atualmente, também 

pela posição dos alimentos da roça são considerados mais saudáveis que as 

contrapartidas industrializadas, quando se trata em especial de feijão, carnes e ovos. 

A descrição que prossegue visa apresentar um enfoque em cada uma das 

diferentes genealogias para buscar apreender suas posições de memória. Sob este 

prisma, procurarei mostrar as histórias orais pelas quais as famílias constroem facetas da 

memória coletiva. Saliento que no contexto presente, a memória coletiva está situada 

em um contexto no qual os moradores do São Pedro entram em contato com a categoria 

quilombo e passam a aproximá-la através de significações internas. Antes deste 

acontecimento, me contam os entrevistados e outros moradores, as narrativas sobre a 

situação histórica de escravidão não eram consideradas tão importantes. No presente, 

como será apresentado ao longo do capítulo, este tema é central no campo da memória. 

Por este prisma é possível atentar para a construção de uma identificação
71

 à categoria 

quilombo por parte dos moradores do São Pedro.  

Segundo O‟Dwyer, o significado analítico de quilombo, guarda referência à 

origem comum presumida, em seu sentido weberiano, posicionada em relação à 

“formação no sistema escravocrata” (O'Dwyer, 2002a, p. 16), de modo que a remissão 

ao passado é atualizada situacionalmente a partir da auto-atribuição por uma unidade 

étnica, reivindicante de direitos territoriais e posicionada frente a situações de 

antagonismos e conflitos (O‟Dwyer, 2002a; 2002b; 2006).  

Por fim, seguindo os fios que as histórias dos mais velhos traçam, amplio a 

abordagem esboçando outras versões complementares ao quadro referente ao São Pedro 

provindas do Acaru e também da sede do Monte Santo.  

 

 

                                                 
71 Utilizo o termo identificação, atentando-me a uma observação realizada por Stuart Hall (2009), para 
enfatizar o caráter processual da identidade, que por este prisma não compreende „algo‟ que se pode perder 
ou ganhar - condizente com o próprio caráter fluído e construído da memória. Segundo ele: “Embora tenha 
suas condições determinadas de existência, o que inclui os recursos materiais e simbólicos exigidos para 
sustentá-la, a identificação é, ao fim e ao cabo, condicional; ela está, ao fim e ao cabo, alojada na 
contingência” (Hall, 2009, p. 106).    
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3.2. Os Negros do Pé da Serra 

Quando Esperdião Ramos chegou, entre 1924/ 1926, já existiam moradores no 

local hoje intitulado Fazenda São Pedro, tais como o Velho Chico, bem como os 

Albanos, os Guimarães e os Cantilhos. Ninguém contesta que Esperdião veio saído do 

Acaru, como também que era filho de Maria Luísa, que era escrava. Segundo seu neto 

Davi, ele comprou o feixe de terra ao pé da serra do Velho Chico de João Cordeiro, 

coronel de Acaru e antigo senhor de Maria Luísa. Ela, assucessora mais longínqua que 

é rememorada tem sua história iniciada com sua fuga – indicada como tendo sido do 

Recôncavo
72

 - quando era submetida a muitos maus tratos, como ter água fervente 

jogada em seu rosto. Até que “um dia, ela faltou com a paciência, meteu a faca na 

Sinhá” e fugiu, embrenhando sertão adentro. Não conseguiu, contudo, livrar-se da 

situação de cativeiro, cuja marca se expressa no nome Maria de Ioiô, pelo qual é 

lembrada:  

Ubiano: Foi Maria de Ioiô, minha bisavó.  

P: Mãe do Esperdião? 

Ubiano: Sim senhora.  

P: Mas também já tinha cativo aqui? 

Ubiano: Já! Já tinha cativo. Ela saiu de lá do cativeiro e veio pro 

cativeiro daqui. Mas ela veio foi escondida, deles lá, eles lá nunca 

tiveram notícia de onde ela andava. Aí depois daqui que tiraram 

roteiro, tiveram notícia, e mandaram ver, entonce João Cordeiro 

mandou dizer ou pagou uma pessoa pra ir buscar ela lá com a família , 

que ela lá tinha tido a fama deste homem que era muito bom, mandou 

dizer a ele, por Nossa Senhora que ela não queria ir mais pra lá, aí ele 

pagou um portador e foi buscar em Jabucumã com 7 filho, buscada 

pelo Cordeiro, chamava Ioiozão. Então, ficou lá na casa do Cordeiro 

Ioiô.  

 

--- 

Davi: Saiu no mundo, foi ficar no Jabubumã, aqui perto,  [...]. Lá, 

agora não sei, e aí ficou, o senhor lá, fazendo inquirição, inquirição, 

até que soube que estava nesse Jabucumã. Aí do Jabucuma o homem 

veio pra Monte Santo. Meu avô contou, papai contava. E ele tirando 

inquirição lá do Recôncavo, sei lá onde, e soube que estava no 

Jabucumã e lá escreveu pro mode de mandar essas negas pra trás. E lá 

se foi, ainda quando soube lá do Jabucumã, [...] soube e se escapuliu, 

saltou no fio e se jogou na [bravata]. Veio ficar aqui no Acaru, de 

Ioiozão. 

                                                 
72 O Recôncavo baiano constitui uma região litorânea formada por um conjunto de municípios, à margem sul 
da capital do estado, margeando a Baía de Todos os Santos. Foi local de implantação das primeiras plantations 
de açúcar, tendo se mantido como área de dinâmica produção açucareira ao longo período colonial até a 
decadência das usinas, já em meados do século XX. No Recôncavo estiveram conjugados os polos extremos 
de opulência e riqueza com o largo uso da mão de obra escrava. 
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Antes de chegar à Volta da Pedra, onde figurava a antiga casa do Acaru Grande, 

ela teria passado por um local chamando Jabucumã
73

, também em Monte Santo. O 

antigo senhor do Recôncavo ficou a procura de Maria de Ioiô, “tirando inquirição”, até 

os portadores a encontrarem. De alguma forma que não me ficou muito clara, Ioiozão 

João Cordeiro teria ficado sabendo a respeito dela e “pagou um portador e foi buscar em 

Jabucumã”; ou, por outra versão, ela própria teria fugido novamente. No Acaru, teria 

permanecido como os outros escravos, tido sete filhos, e de lá nunca mais teria saído. 

Segundo versão que ouvi de uma pessoa da família dos Albanos, quando saiu a 

abolição, ela pediu para continuar trabalhando para os “ricos do Acaru” em troca de um 

lugar para dormir e algo para comer.  

O ano informado como referente ao nascimento de Esperdião é de 1875. Embora 

ele tenha, conforme o entendimento local, nascido livre, o mesmo não se pode dizer de 

sua concepção ocorrida no contexto de escravidão, que ocorreu, como entre outras 

tantas, realizada à força pela intenção dos senhores “pra tirar raça”. Apenas após meu 

questionamento direto, mencionam que o pai de Esperdião poderia ter sido – sem muita 

certeza – Bilu, mencionado como um negro do Mucambo: 

Davi: ... depois, essa mãe de meu avô, pegavam  braiavam, que era pra 

parir negro [...], que era pra trabalhar na escravidão. 

Ubiano: Nesse tempo não tinha casamento, pra negro, gerava era no 

cativeiro. Negro não casava. 

Davi: Meu avô diz que foi feito... [risos] a mãe amarrada numa 

[craíba] lá no Acaru, dentro de um rio.  

Ubiano: Negro não casava... 

Davi: É... braiavam as negras com aqueles negros preto, tudo [...]. 

Ubiano: Tinha um negro aqui no Mucambo, que era de São Pedro II 

pra lá, que ia pegar nas negras em fazenda, diziam, mas não alcancei, 

que ele pegava as negras e juntava [...]. escravidão. Escravidão. Ali 

era para ter negro, botar pra trabalhar no que eles quisessem. 

Davi: Trabalhar de graça!...  

 

Esta informação é corroborada por Vicente (38 anos), morador do Acaru, 

também da descendência do cativeiro: 

                                                 
73 Esta trajetória assemelha-se à da comunidade Jurema do Alto Alegre, na qual o ancestral fundador é 
considerado como tendo sido um escravo de nome Martins Ramos que fugiu do cativeiro no Recôncavo, 
indo chegar na Fazenda Jabucumã e capturado por um proprietário de terras. Pelo seu trabalho como escravo 
para esta família, foi lhe facilitada a compra de uma parcela de terra, onde hoje é a referida comunidade 
(Capinan, 2010a). Por informações obtidas com técnicos da equipe de ATES/ INCRA, Jabucumã possui uma 
área de fundo de pasto compartilhada com a comunidade de fundo de pasto Paredão do Lou. 
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Vicente: Naquele tempo eles braiavam, eles braiavam as negras, como 

braia animal hoje, pra tirar a raça. Eles braiavam. Tá vendo como é as 

coisas? Eles braiavam mesmo. Tinha um negão, e uma graúda, aí eles 

misturavam, pegavam aquela mulher e aí... que nem um animal, pra 

tirar raça, produção
74

.  

 

 Sofrimento é o termo recorrentemente usado para sintetizar as descrições sobre o 

cativeiro, que diz respeito ao trabalho compulsório; à ausência de qualquer 

contrapartida, seja em salário ou em parte dos bens produzidos; à indisponibilidade de 

liberdade do uso do tempo, da terra e do corpo; à diferença estatutária entre negros e 

brancos. Há bastante similaridade nas descrições e impressões que as pessoas têm sobre 

o cativeiro, não apenas para quem é diretamente relacionado à descendência do 

cativeiro, mas também outras pessoas de um modo geral, incluindo aqui aqueles do 

Acaru.  

Na Ponta da Serra, extremo mais distante de Acaru, morava [Franceliano] 

Bezerra que, mesmo tendo fogo em casa, de acordo com as histórias da região, mandava 

uma das escravas atravessar longo caminho para “riscar fogo” em São Pedro, na casa do 

Velho Chico, só para mostrar que tinha empregada. Outras narrativas relatam que a 

Sinhazinha nada fazia, balançando na rede o dia inteiro enquanto as escravas da casa 

acordavam antes dos senhores e realizavam todos os preparativos iniciais do dia, como 

trocar a água dos potes, pilar e torrar o café e varrer a casa. 

 Em minha primeira ida a campo, pensava que São Pedro era uma comunidade 

que se posicionava ou almejava reconhecimento político enquanto quilombola, por eu 

ter perguntado a este respeito, me levaram para conhecer um dos lugares mais 

                                                 
74 O termo braiar , bem como a derivação braiado,  é  usado em vários contextos. Posso tentar apontar que em 
um sentido geral aproxima-se da ideia de “mistura”: 1) No contexto citado, tem referencia à relação sexual 
forçada entre escravos intencionalmente realizada pelos senhores para reproduzir a mão de obra escrava – 
acrescentam que esta prática era realizada a partir da escolha de homens e mulheres considerados mais fortes 
fisicamente. Os informantes comparam à mesma prática realizada com os animais de criação, em que são 
cruzados aqueles com melhores características para melhoramento genético do criatório; 2) O sentido da 
mistura também pode ter conotação racial: podem ser ditos como braiados aqueles que não estão nos polos 
extremos de branco e negro; podendo ser usado também o termo misturado; 3) Pode-se dizer em referencia a 
mistura de substâncias ou coisas, como exemplo, ingerir bebidas diferentes em uma mesma situação: “braiar 
whiskey com cerveja”. Oliveira (1999, p. 26; nota 12) aponta que entre os povos indígenas do nordeste, como 
Xukuru, Xukuru-Kariri e outros, o termo “braiado” também tem conotação de “mistura”, sendo usado como 
referência ao “produto do intercasamento com brancos ou outros já mestiçados” em distinção aos “índios 
puros”. O autor também aponta a possibilidade de que este termo tenha uma associação com o criatório, haja 
vista o termo “bragado” ser usado para designar animais que tenham pelagem de duas cores. 
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importantes que representam esta memória do cativeiro: alguns tanques escavados nas 

lajes são lembrados como marco físico que expressa o trabalho extenuante dos escravos. 

Muitas pessoas consideram que as rochas foram escavadas à mão pelos escravos; 

outras já mencionam que apenas a finalização e a limpeza constante eram feitas por 

trabalho braçal, enquanto que as lajes foram adentradas por pólvora ou explosão por 

fogo. De todo modo, outra parte do trabalho dos escravos foram os muros feitos de 

pedra, hoje parcialmente destruídos, que rodeiam estes tanques e os protegem da entrada 

de animais. As pedras retiradas do fundo dos tanques após sua escavação eram 

aproveitadas; isso não impede a necessidade que se tivesse que retirar mais pedras de 

outros locais. O primeiro tanque que vi no São Pedro foi o tanque do Velho Chico; 

depois visitei o tanque da Bica e o tanque do Gado; também fui levada a conhecer no 

Acaru o Tanque Grande e a Fontinha. Todos estes tanques são de uso comum e 

mantidos abertos, mesmo sendo reconhecida a sua propriedade e sua vinculação a um 

território de parentesco.  

Ubiano: E agora, menina, o serviço, o que eles faziam só pra fazer 

trabalhar os pobrezinhos, aqueles tanque tudo de pedra, aqueles trabalho 

na gruta do mundo, aqueles coisas mais horrorosa, pobrezinhos, tinha 

que fazer, era o cativeiro. 

 As chamadas casas de pindoba são outro símbolo que remete à memória do 

cativeiro. Pindoba é um tipo de palmeira cuja folhagem é utilizada como cobertura de 

casas, cujas paredes são geralmente feitas de taipa. As paredes de taipa eram construídas 

com a alternância de varas (galhos de árvores) entrecruzadas recheadas com barro. 

Estas casas de pindoba são recorrentes nas narrativas dos moradores de São 

Pedro, Acaru e de outras localidades de Monte Santo. Este tipo de habitação guarda uma 

referência a um modelo mandatório exercido sobre determinados sujeitos sociais, que 

podem ser pensados como associados historicamente à formação do campesinato na 

região, tais como agregados, vaqueiros, escravos e ex-escravos, que teriam o direito de 

moradia e/ou posse temporária de alguma área para realizar atividades econômicas, tais 

como cultivo e criação. A não existência de moradia permanente “com casa com telhado 

de telha” seria comprovação de que a posse não se confirmaria enquanto propriedade. 

Claro que isso é um pouco relativo, porque a própria situação de pobreza conduziria a 

este tipo de construção. O que se chama a atenção é que havia a proibição explícita 
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pelos brancos do uso de outros materiais – como o adobe e a telha - para a construção 

das casas
75

.  

Um local do Acaru ficou conhecido como “Rua da Palha” por ser onde moravam 

os escravos, nas casas construídas no modo referido. Com a libertação dos escravos, as 

relações deixaram de ser entre escravos/ senhores para ser entre agregados/ senhores; 

em moldes semelhantes, no que se refere aos direitos de posse e propriedade da terra – 

expresso pelas “casas de pindoba”: 

Vicente: Só os ricos, porque os pobres era diferente, meus avôs mesmo, 

moraram foi tempo em casa de palha, porque a gente era preto, não tinha o 

direito de cobrir. Ela morava lá no Acaru, chama rua da Palha, porque lá não 

tinha o direito, eles não davam a liberdade pra pessoa botar telha, então era a 

pessoa ali no barraco ali, qualquer coisa, tocava fogo ali e já era, era de 

pindoba, não tinha telha não. 

Josefa: O velho passou uns tempos pedindo... 

Vicente: Pedindo, humilhado, não tinha telha não. É como chegar hoje para 

um juiz pedindo, porque aqueles... negócio de João Dias, que só tinha direito 

quem era da família de João Dias. João Dias que veio da [Mata] de São João, 

ali de baixo e era o dono do Acaru. 

Josefa: E nós era agregado.  

Vicente: E nós não tinha vez. É o mesmo que ter essa área aqui é sua e eu 

estou aqui emprestado, se você disser “passa!” eu passo, se não, já era.  
(entrevista com Vicente, morador do Acaru, e sua mãe, Zefa Preta, 

também do Acaru, mas moradora do São Pedro) 
--- 

Conceição: Entonces, eles trataram de se ajeitar, se endireitar, sem viver uns 

aos outros no cativo. E os senhores, que eram muito [...] , sabiam da lei, 

sabiam que não podiam mais castigar eles, não sendo mais cativeiro, eles 

trabalhavam pra ele e [...] [então que estava tudo preso, não dava quarto pra 

eles]. Daí pra cá, foi que os homens foram fazendo uma rocinha pra 

trabalhar, as mulher foram lavar para pegar um tostão [ravengar], trabalhar 

em roça, pro mode viver.   Outra vida. E quando os senhores morreram, cada 

qual já estava sobre si, tanto em família, como de roça, como de casa, mas 

com tudo isso, [...] que as casas eram de pindoba,  as casas de pindoba, não 

era de telha não. As casas de pindoba, feita de barro. Ai depois, Deus 

ajudando, foi melhorando nesse sentido, Deus ajudando, nós estamos 

vivendo uma situação que hoje é diferente, mas não se esquecendo do que se 

passado e nem dizendo que não é o cativeiro o pior. 

A pindoba foi eleita nas descrições atuais como um índice de uma relação de 

posse da terra e exercício de trabalho subordinado à família proprietária do Acaru, pela 

situação de agregados que deveriam fornecer a meia para os senhores. Esta modalidade 

                                                 
75 Acredito que a respeito da situação das casas de pindoba se pode relacionar a um efeito prático da Lei de 
Terras de 1850, pelo exercício do poder de mando dos grandes proprietários rurais. A Lei de Terras definia 
que não seriam terras devolutas, logo, passíveis de serem legitimadas, aquelas que se encontrassem em “posse 
mansa e pacífica” e “morada habitual do respectivo posseiro, ou de quem o represente”. As casas de pindoba 
seria, portanto, uma estratégia para não ser confirmada a posse de terras por parte de escravos, ex-escravos e 
camponeses livres.  
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de concessão de uso da terra permitiria que os fazendeiros tivessem mão de obra 

disponível para suas atividades econômicas, sem correr o risco de ter sua propriedade 

fragmentada pela eclosão de indivíduos ou grupos familiares querendo assegurar-se de 

seus quinhões. Além disso, atento que os relatos dos informantes mencionam que esta 

prática ocorria no tempo do cativeiro, mas também durante um período que se 

prosseguiu à abolição, no caso daqueles que residiam no Acaru. Muito tempo depois, a 

olaria iniciada pelo filho de Esperdião, Manoel Ramos, passou a produzir telhas e tijolos 

de alvenaria. Os interlocutores de São Pedro e Acaru também enfatizaram que para a 

expulsão de moradores indesejados ou como retaliação contra eventuais reclamações 

bastaria o coronel ou fazendeiro atear fogo na pindoba que, como qualquer palha seca, 

queimaria imediatamente, destruindo toda a casa
76

.  

Nem todas as narrativas são referentes a situações de exploração e subjugação 

dos escravos e escravas. Situações que poderíamos considerar como de resistência na 

nas relações entre senhores e cativos também são lembradas
77

. As mulheres que 

trabalhavam no Acaru Grande como escravas são rememoradas como “sabidas” e 

“fogosas”: à noite, após terminado todos os trabalhos, enquanto os senhores dormiam, 

escapuliam escondidas e “ganhavam mundo”. A esperteza estaria em esconder dentro da 

rede um pilão para que aparentasse que estariam ali dormindo, caso algum branco 

viesse verificar na madrugada. E a fuga era temporária: caminhavam, sambando e 

dançando, batendo palmas e cantando com as suas “vozes de sereia”. Segundo uma 

versão, iam até a Fazenda Laginha
*78

, onde se divertiam toda a noite, sambando e 

                                                 
76  Silva (2011) apresenta de forma concisa um conjunto de estudos historiográficos (livros, artigos, teses e 
dissertações) que tratam sobre a escravidão no sertão baiano (regiões do médio São Francisco, domínio da 
sesmaria pertencente aos Guedes de Brito; no alto sertão, municípios de Igaporã, Caetité, Vitória da 
Conquista, Rio de Contas, Feira de Santana, na comarca de Itapicuru). A autora aponta, principalmente a 
partir de produções mais recentes, que a escravidão no sertão baiano esteve relacionada não apenas à 
produção de gado dos senhores, como também na produção agrícola, predominando os pequenos planteis, 
mas cuja produção da lavoura poderia se integrar comercialmente tanto com o Recôncavo baiano quanto com 
outros estados. A situação de escravos e ex-escravos poderia ser de agregado exercendo trabalho de meação, 
logo também produzindo para si próprios. Ademais, havia, ainda que em número reduzido, a presença de 
alguns cativos atuando em trabalhos especializados como vaqueiros, ferreiros, carpinteiros, serralheiros, 
alambiqueiros, rendeiras entre outros. Conclui a autora que a posição de agregados ou meeiros pode escapar a 
uma interpretação que a considere apenas uma forma de subordinação econômica e política alimentada por 
relações clientelísticas, mas como uma estratégia de resistência, na qual os cativos podem ser vistos como 
agentes, buscando posicionar-se socialmente.  
77 A noção de resistência ao sistema escravista, expressa em inúmeras situações envoltas na micro-política 
destas relações, é apontada por Reis & Silva (1989): em referência a “formas explícitas de resistência física 
(como as fugas, quilombos e revoltas), passando pela chamada resistência do dia-a-dia – roubos, sarcasmos, 
sabotagens, assassinatos, suicídios, abortos -, até aspectos menos visíveis, porém profundos, de uma ampla 
resistência sociocultural” (p. 62).  
78 A Fazenda Laginha foi, assim como o Acaru, uma das primeiras formadas em Monte Santo, também foi 
propriedade de uma família de poder. Dista por volta de 20 km de Monte Santo. 
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bebendo cachaça com os homens –negros- até voltar antes do sol nascer, e reiniciar os 

trabalhos diários. Em outra versão, não iam até a Laginha, pois paravam no meio do 

caminho, em Monte Santo, distante 25 km. Ao retornar de manhazinha, ficavam 

dormindo pelos cantos, deixando o serviço por fazer; e por isso, apanhavam e sofriam 

castigos.  

Josefa (filha de Júlia e João Velho, aprox. 60 anos) me conta, entre risos e papos 

com sua comadre Arcanja, algumas histórias que circulam entre espaços temporais 

distintos, entre o que ouviam do tempo do cativeiro e o que vivenciaram quando moças. 

Elas contam que no cativeiro, brancos e negros viviam separados. Os brancos tinham 

suas festas e delas os negros não participavam, e no máximo, poderiam de longe 

olhando. Já quando os negros davam suas festas, os brancos iam olhar. Mas ainda 

naquele tempo, do cativeiro, os homens brancos são descritos como pessoas ruins, pois 

gostavam de “se servir das negras”. Entre as pessoas do tempo da escravidão, Totonho, 

homem branco do Acaru, é descrito nessa mesma conversa como quem gostava dos 

negros, não perdia nenhuma festa e era “bom” ou, ao menos, melhor que os outros; mas 

não tirava as mulheres negras para dançar. Homens brancos não tiravam mulheres 

negras para dançar, nem no tempo da escravidão, nem quando Arcanja e Josefa eram 

moças, embora hoje já dizem que, neste contexto de esfera de relações afetivas, “os 

brancos já se dão com os negros”.  

Não faltam também narrativas sobre a abolição que envolve tanto representações 

mitificadas como outras com grande nível de detalhamento. Sobre esse tópico, 

geralmente se começa a contar a partir da princesa Isabel: 

Ubiano: Virge, Nossa Senhora! Forrar o cativeiro! Forrar como? Dizem 

que princesa Isabel teve uma filha que nasceu com uma banda preta e 

outra branca. E ela pediu a Jesus que se Deus deixasse a filha toda com 

uma banda só, forrava todo o cativeiro. Quando foi o outro dia, 

amanheceu toda branca. Aí fez as cartas e mandou pro mundo todo.  

Aonde tinha cativeiro, recebia a carta.  
 

A carta enviada pela princesa chegou no Acaru, mas se levou um tempo para que 

a ordem se efetivasse, porque os senhores a teriam escondido. Quando enfim foi 

liberada e a notícia de que “Todo cativeiro agora está por conta própria. Não tem quem 

impeça eles”, se fez dança e música por três dias, e com eloquência, contam que todos 

saíram sambando, cantando e batendo palmas e mesmo com os senhores em pé na 

varanda, observando tudo e os chamando de volta, nunca mais voltaram pro cativeiro: 
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Conceição: Dizem que dançaram 3 dias desse jeito. Quando acabaram 

esses 3 dias, eles mandaram chamar eles. Eles disseram que não iam, 

que não iam e nem ligavam. Entonces, eles trataram de se ajeitar, se 

endireitar, sem viver uns aos outros no cativo. E os senhores, que 

eram muito [...] , sabiam da lei, sabiam que não podiam mais castigar 

eles, não sendo mais cativeiro, eles trabalhavam pra ele e [...] [então 

que estava tudo preso, não dava quarto pra eles]. Daí pra cá, foi que os 

homens foram fazendo uma rocinha pra trabalhar, as mulher foram 

lavar para pegar um tostão [ravengar], trabalhar em roça, pro mode 

viver. Outra vida. 

Outra vida, de fato, mas com limitações ao acesso à terra - as casas continuaram 

sendo feitas de pindoba - e a Sinhazinha (filha do coronel João Cordeiro) permaneceu 

sendo chamada assim até princípios do século XX. 

Os sete filhos de Esperdião e Marcolina (apelidada de Raminha) nasceram entre 

1899 e 1909 no Acaru. Neste tempo, uma das senhoras da fazenda era “uma ricaça” de 

nome Adelaide, que veio a ser conhecida como Periquita
79

. Ela não queria que os filhos 

do casal nascessem ou permanecessem ali “porque ficava com medo de escravidão”. De 

modo que estes filhos se espalharam em localidades diferentes. Pessoas de outros 

grupos familiares dizem que foram expulsos porque se ateou fogo nas suas casas de 

pindoba, ou se ameaçou fazer. 

Esperdião mudou-se já casado com Marcolina e com alguns filhos. O tempo que 

permaneceu em Acaru foi trabalhando como vaqueiro para a família Cordeiro e, 

segundo seus descendentes, assim guardou algum dinheiro para comprar a terra em 

mãos de seu patrão. Sair do Acaru significou livrar-se da sua situação de agregado e 

manter-se de modo autônomo.  

Dentre os filhos de Maria do Ioiô, Isidoro foi para a Santa Rita e é por esta razão 

que esta fazenda é descrita pelas pessoas de São Pedro, de localidades vizinhas e, 

segundo ouvi, por alguns os técnicos da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

(EBDA), como localidade onde uma parte de moradores são negros, assim como São 

Pedro. Ramiro foi pra outra fazenda, não identificada; Jove permaneceu no Acaru; João 

Bem-Bem e Justino foram para Tacaracá e Cocorobó, no município de Canudos.  

                                                 
79 O apelido de “Periquita” dado a Adelaide do Acaru, filha de João Cordeiro, devido a sua vinculação política 
ao PSD. Camarote (2010) aponta como em Laje das Aroeiras, comunidade de fundo de pasto de Uauá, a 
oposição de filiação partidária entre “periquitos” e “papagaios” (estes vinculados à União Democrática 
Nacional – UDN) era tão forte que correspondeu a uma divisão entre as famílias da fazenda em dois lados 
correspondendo inclusive a uma contrapartida espacial. O PSD foi um partido que perdurou entre 1945 a 
1965; a UDN foi fundada também em 1945 e extinta quando do golpe militar, sendo que muitos de seus 
quadros migraram para a Aliança Renovadora Nacional ARENA. 
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As lembranças sobre Esperdião, a partir de seus netos, pelas narrativas que me 

contaram, referem-se a ele ser uma autoridade na casa, como pessoa de respeito, 

educador das regras do catecismo e do mundo, dos princípios de honestidade e trabalho. 

A data de sua morte é dita como tendo sido entre 1972 e 1973. 

 

3.3. Sangue de Jagunço 

Esperdião se mudou para o São Pedro entre 1924/ 1926, junto com a esposa 

Marcolina. Ela, assim como a irmã Juliana, viera de longe de um lugar chamado 

Natuba
80

, caminhando pelo sertão adentro, “enrabada nas costas do Conselheiro” até 

chegar ao arraial de Canudos:  

Ubiano: O nome de meu avô é Esperdião e minha avó é Raminha. 

Chamava Marcolina. Essa não era daqui, essa veio de... do povo de 

Canudos, veio de Canudos. Entonce ela veio com o povo de Canudos, 

para ir com o Conselheiro, mas quando chegou em Monte Santo, um 

tio que era Volta da Pedra, casado com a tia do meu avô, ela veio 

primeiro encontrar ele, ele era casado, ela veio encontrar ele. Veio 

mais uma irmã, que cortou pro outro lado, pela Pedra Vermelha, pra ir 

pro povo de Canudos, mas nenhuma foi, ela ficou em Santa Rosa e ela 

ficou aqui na Volta da Pedra, no Acaru aqui.  

 

Marcolina foi jagunça
81

 na guerra de Canudos (1896-97), junto com duas irmãs 

que vieram com ela de Natuba. Esta presença na guerra é uma história muito lembrada, 

principalmente em relação a um episódio em que Marcolina estava com sua irmã 

Juliana comendo um pirão de farinha, em uma situação em que comida era um item tão 

escasso que não se importavam com as balas passando por cima, as pessoas morrendo 

ao redor enquanto outras gritavam “Viva Conselheiro!”  e “Viva o Bom Jesus!”. Davi se 

lembra de como sua avó contava esta história, rindo bastante: 

                                                 
80 Indicaram-me que Natuba refere-se a um lugar distante e que possivelmente habitado por índios. Houve 
uma aldeia de índios kariris chamada Nossa Senhora da Conceição de Natuba, fundada como missão jesuítica 
na segunda metade do século XVI (Dantas, 2000). No século seguinte, tornou-se vila e muito posteriormente, 
município de Nova Soure, distância aproximada de 175 km de Monte Santo. 
81 Calasans (1970) descreve que em fins do século XIX, jagunço era uma palavra usada para designar 
“valentões” e “guarda-costas” que faziam proteção a fazendeiros, senhores de engenho e suas propriedades - 
observo que seria um sinônimo do que hoje é chamado em Monte Santo e região como pistoleiro. Com a 
campanha de Canudos, ficaram conhecidos como jagunços os conselheiristas, ou seja, os que lutaram na guerra 
– e assim é empregado até hoje localmente. O uso deste termo ganhou popularidade nacional com a 
publicação de Os Sertões, dada a atenção de Euclides da Cunha à questão dos jagunços, que o autor equipara 
a todos os sertanejos ao mesmo tempo em que lhes empresta uma conotação política de monarquistas – 
concepção que não permaneceu. Calasans salienta ainda que jagunço se tornou um “conceito regional” não 
para designar “valentões” ou criminosos, mas sertanejos que mantém sua vida de paz e trabalho, capazes, 
contudo de pegar em armas para lutar quando preciso.  
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Davi: Assentaram: “Meu filho! [...] Tempo de chuva em bosta de gado, 

quando levanta” [risos], pouco mais veio uma bala e pup! Pegou numa 

companheira. Caiu. Agora não sei se era a do menino no peito. Eu sei que 

caiu. Ficou as duas, ela e a outra. E só o pau quebrando, [o povo] ferido, e 

gritando “Viva o bom Jesus!”. E a mão no pirão. Pouco mais veio uma bala e 

pá, cortou, atravessou a goela da companheira. Caiu, ficou a parte do pirão 

pra baixo, a outra pra cima. “Ficou eu sozinha! [risos] E comendo pirão! 

Apanhei uma colheirada de pirão, quando veio uma bala e pá na colher, não 

sei onde essa colher foi avoar, tornei a mão no pirão” [risos] Eu digo: “Ô 

natureza!” e ela “E não estou contando a história? Quié quié quié quié” 

 

Juliana, a outra irmã sobrevivente foi para o Muquém e se casou por lá. É avó de 

Maria, esposa de Davi. Sobre os jagunços, também Maria do Albano realiza uma 

descrição detalhada a este respeito, enfatizando que muitas crianças sobreviveram à 

guerra “caído de fome no buraco de pedra da ribanceira do rio” e que muitas pessoas os 

pegavam para criar. Ao enumerar quem eram os jagunços que entraram no parentesco 

na região, ela argutamente observa que era: 

M: Tudo menina. Agora, menino jagunço, eu acho que não conheci aqui 

não. Agora, mulher... conheci Ana Josefa, conheci Raminha, conheci a 

mulher do Cazuza, a Juliana, tudo era jagunça. A Juliana morava aí no 

Muquém, a mulher do Cazuza também morava no Muquém.  

Ouvi referencias a estas jagunças nas visitas que realizei ao Acaru e ao 

Muquém. Ao que me parece as mulheres são lembradas porque todas elas entraram pelo 

parentesco em São Pedro pela via do casamento. Além disso, elas são mulheres que se 

destacam por esta especificidade de terem sobrevivido à Guerra e isto é enaltecido. 

Assim como as histórias do cativeiro, desperta grande interesse por parte dos narradores 

e também da audiência, os jovens presentes nestas situações. Tais histórias são 

mencionadas com frequência e espontaneamente. Ter uma dessas mulheres como 

ascendentes significa ter sangue de jagunço, o que geralmente é dito com um orgulho 

bem humorado, pois representa uma indicação de força e coragem.  

A passagem de Antônio Conselheiro pela região, a caminho de Uauá pode ser 

um indicativo que permita uma aproximação da data dos acontecimentos narrados pela 

memória coletiva. Uma das passagens de Conselheiro por Monte Santo foi em 1892, 

quando reformou as capelas da Santa Cruz, antes de seguir adiante, acompanhado da 

multidão que o seguia para fundar em 1893 o arraial de Belo Monte, na fazenda 

Canudos (Calasans, 1983). É por via desta história dos Albanos que a passagem de 

Conselheiro é comentada tanto no São Pedro quanto no Acaru. No contexto de seca 

severa que estava aquele período, encantado com a promessa de que Canudos teria “rios 
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de leite e morros de cuscuz”, Antônio Albano saiu acompanhando a multidão, com o 

filho João, então com quatro anos, carregado a tiracolo. Seguiu o Conselheiro por três 

léguas
82

, até o Mucambo.  Lá, todos pararam para descansar. Foi neste momento que 

Antônio Albano viu sob a bata, vestes de homem santo, quando ele foi coçar a perna ou 

a apoiou em uma rocha, um pedaço das ceroulas de Conselheiro. Como conta Maria do 

Albano: 

Maria: Aí meu avô viu, porque Jesus não podia andar de cueca, de ceroulas. 

Aí meu avô voltou do Mucambo com meu pai. Quando pensa que não, o pau 

quebrou da guerra. Eu não era nem nascida, que meu pai tinha era 4 anos. E 

ele dizendo que era Jesus... coçou a perna, meu avô viu o cordão da ceroula, 

voltou. Meu pai tinha quatro anos.  

As ceroulas (ou calças, em outras versões) indicavam que Antônio Conselheiro 

não era um homem santo, mas que estava fingindo ser e assim enganava as pessoas. 

Mesmo com as dificuldades da pobreza e da seca, por causa desta percepção, Antônio 

Albano desacreditou nas promessas de rios de leite e preferiu do Mucambo voltar para 

casa. Quando contam esta história, por pessoas das outras famílias e mesmo do Acaru, 

se acrescenta a percepção de que Antônio Albano foi inteligente o suficiente para 

perceber o engodo e não se deixar levar por ele, evitando ter passado pela guerra. 

 

3.4. O povo da Júlia e do João Nenê 

 A memória desta família contribuiu para as narrativas descritas a respeito do 

cativeiro. Apresento aqui apenas algumas informações adicionais. Antônio Rosa e a 

esposa Nenê, assim como Esperdião, chegou no São Pedro pela mesma época. Sua filha 

Júlia, nascida no Acaru era bem pequena, no tempo da pesquisa em campo ela estava 

com 97 anos. Eles descendem de Rosa Crioula, que junto com sua irmã Mãe Tumtum, 

viveram no cativeiro no Acaru.  

 Apesar disso, há uma certa divisão, na qual a parte da família formada a partir de 

Júlia e seu marido João Velho tende a aproximar-se mais da identificação, como ser 

também identificada, morenos ou negros como da descendência do cativeiro, ao passo 

em que a outra parte formada a partir de João Nenê, é designada coletivamente como de 

                                                 
82 A medida da légua local é de 6 km. 
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misturados, braiados e as pessoas que dela fazem parte em geral não se sentem 

identificadas como fazendo parte da família negra.  

Por conta disso, dada a centralidade da memória coletiva ter se focado na relação 

com o campo em torno das narrativas da situação de cativeiro, coletei mais informações 

relativas aos descendentes de Júlia, e estas convergem para o que já foi descrito a 

respeito do cativeiro em relação à família de Esperdião, com exceção de uma narrativa a 

respeito de Rosa Crioula sobre o sofrimento do cativeiro. Um dia João Cordeiro 

ordenou que ela fosse lavar roupas na laje do Mucambo, distante a três léguas, mesmo 

havendo água por perto. Durante o tempo que esteve fora, dois homens brancos 

chegaram, e negociaram com João Cordeiro a compra de dois filhos dela. Quando Rosa 

Crioula chegou os dois meninos já haviam sido levados embora e ela foi avisada pelos 

outros cativos. Conforme contam, chorou e gritou por toda a noite, que se ouvia a longa 

distância. Em uma das versões, a venda teria sido uma restituição aos antigos senhores 

do Recôncavo de Maria do Ioiô quando eles souberam do seu paradeiro em Acaru, após 

sua fuga. Como conta sua bisneta Raimunda, o sofrimento de Rosa Crioula foi tanto que 

quando chegou a notícia da abolição ela enlouqueceu: 

Raimunda: A mãe dela estava torrando café, “Rosa, a mulher do rei arribou o 

cativeiro pra vocês poder sair do cativeiro!” ela pegava a cuia de café, enchia 

o coco d‟agua e jogava na cabeça “O que é que Deus fez com nós? O que é 

que Deus fez com nós? O que é que Deus fez com nós?” [cantando ritmado] 

Endoidou! Foi, endoidou. Ela endoidou. Largou o café quente e foi pro rio. 

Quem pegou foi o Chico da Cacimba Velha. Quando ela passou, ele disse 

“Olha, a Rosa vai doida!” – da alegria que ela teve. 

 

 

3.5. Os Albanos 

A parte da terra da Fazenda São Pedro que pertence aos Albanos fica do outro 

lado da baixa, no centro do vale, aos pés da outra serra. Da casa da Arcanja, ao pé da 

serra do Velho Chico, eu via de longe algumas destas casas que me eram apontadas 

como aquelas onde moram Custódio Albano e a Maria do Albano ou Maria Branca, 

duas pessoas que me eram recomendadas para conversar. Já tinha ouvido falar de um 

dos assucessores, o Velho Chico, e da história mais conhecida sobre os Albanos, 

referente à passagem de Conselheiro. Mas não havia ainda conversado com eles. Como 

precisava que alguém me conduzisse à casa deles para me apresentar, expressei meu 
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interesse conhecê-los, mas aguardei até que houvesse uma oportunidade, o que ocorreu 

após duas semanas em campo, numa reunião da associação em 26 de junho.  

Tibério já havia me informado sobre a reunião mensal da associação, na qual eu 

apresentaria aos sócios e iria expor sobre minha pesquisa. Retornarei a esta situação no 

terceiro capítulo. Por ora, basta mencionar que após relatar na reunião que estava ali 

fazendo uma pesquisa e que minha atenção foi despertada pelos comentários de que São 

Pedro seria uma comunidade negra, mas que, ao chegar, percebi que havia ali também a 

família dos Albanos, que não era negra ou da descendência do cativeiro. Como eu não 

havia conversado com ninguém desta família, Custódio Albano, que estava presente, 

disse que estaria às ordens para uma conversa. Desta forma, eu consegui uma abertura 

para visitá-lo e realizar entrevistas. 

Ele representa o informante privilegiado desta família, por ser bisneto do 

primeiro dos Albanos que teria se instalado em São Pedro, Antônio Albano, inclusive 

detendo consigo o documento ou escritura antiga da fazenda. Antes, porém, o primeiro 

a comprar a fazenda São Pedro da Casa da Torre foi o tio Chico, ou Velho Chico, 

também conhecido como Chico Cabeludo porque os cabelos lhe corriam até os 

calcanhares. É descrito como branco e como o mais velho entre todos os demais: “Os 

mais velhos que eu conheci não o alcançaram, mas esta é a história que ouviam”, conta 

Custódio. Esperdião, por exemplo, teria o conhecido já bem velho. Não se sabe porque 

nem de onde chegou. Considera-se que provavelmente não teve descendentes diretos, 

mas sobrinhos que por ali chegaram e moraram – as famílias Galo e Albano.  

Em comparação, que me foi expressa por pessoas dos três grupos familiares, 

entre os coronéis de Acaru e o Velho Chico era que estes últimos eram proprietários 

mais fracos, produziam e criavam pouco gado e tinham alguns escravos que 

executavam serviço doméstico, mas que também trabalharam na feitura dos tanques de 

laje. Outra forma de expressar a percepção desta diferença hierárquica entre São Pedro e 

Acaru, por parte de pessoas que não descendem dos Albanos, pode ser exemplificada 

com a afirmação de que o Velho Chico “foi o homem que mandou dizer que no São 

Pedro também tinha escravo”, mas foi humilhado pela família de coronéis de Acaru, 

porque de lá “saiu prefeito, juiz, promotor”. Apesar disso, ao longo das gerações que se 

seguiram, a família foi fraqueando de modo que hoje as condições socioeconômicas não 

se apresentam distintas em relação aos demais moradores.  
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Conforme Custódio Albano, os Galos ocupavam a área ao pé da serra do Velho 

Chico. Há ainda uma cruz que colocada onde morava Romão Galo, ao pé da serra do 

Velho Chico. Com a morte de outros membros da família dos Galos e à medida que 

certo tempo passou sobre esta parte das terras não estavam aposseadas, os “poderosos 

do Acaru” se apropriaram e venderam um trecho da fazenda São Pedro para Esperdião 

Ramos, com documentos forjados, com indicações de escrituras de vários anos 

anteriores.  

P: Mas de princípio, essa terra era toda dos Galos?... 

Custódio: Era, era toda, mas é como eu estou dizendo, nessa família já 

tinha morrido muitas pessoas, dos moradores daqui; eles de lá se 

apoderaram das pessoas que tinham morrido, e forjaram que aquelas 

pessoas que morreram tinham vendido uma rocinha, uma tarefa de roça, 

meia tarefa, duas tarefas... que não marcavam nem quantidade da terra, 

marcava a quantidade do dinheiro: “que foi comprado um cruzado de 

terra a fulano de tal”. Não marcava a quantidade não. Só o valor. Aí 

com certeza, já era pra deixar uma brecha para a pessoa já ir se jogando.  

    ___ 

Custódio: No Acaru eram os poderosos, sabiam fazer as escrituras, aí 

procuravam aquelas pessoas que já tinham morrido, lá no tempo, por 

cima daquela serra lá, eles se arrancharam por cima de casas velhas, 

antigas, que já tinham sido... os donos já tinham morrido, e eles 

forjaram documentos, que tinham comprado daquelas pessoas que já 

tinham morrido, morto não fala pra poder se defender, dizer que 

morreu. Aqueles documentinhos, né? Aqueles documentinhos dizendo 

que tinha comprado aquele pouquinho de terra ali, mas pouco. Aí faz 

aquele acerto, que você vai vivendo e você vai me pagando aos 

pouquinhos, nós compremos no São Pedro. 

Neste tempo as compras de terra não eram feitas com base nas delimitações dos 

terrenos, mas em valores monetários. Custódio chama a atenção de que a imprecisão 

dos limites físicos dos terrenos, aliada ao poder de mando dos coronéis do Acaru, 

favorecia este tipo de apropriação. Além disso, embora já tivesse ocorrido a abolição, 

eles continuaram morando no Acaru na Rua da Palha, em condições semelhantes à da 

escravidão, mas com o interesse dos poderosos de que eles fossem embora. A partir daí, 

a disposição espacial da fazenda foi se configurando de modo que Albanos ficaram de 

um lado e os negros a princípio do outro lado, mas com a chegada de outros 

acarusenses, também no centro do vale. 

Embora com algumas discrepâncias, as narrativas das famílias convergem para 

um ponto em comum: os acarusenses compraram terras, pagas com trabalho e/ou em 

dinheiro, o que legitima sua presença ali.  
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3.6. Os Cantilhos 

Nunca conversei com um dos Cantilhos (ao menos com uma pessoa que se 

identificasse e fosse identificada como tal). Indicaram-me Mamede Cantilho para eu 

conversar, um senhor muito discreto, casado com Mariazinha, que faz parte da família 

do Esperdião. Sempre encontrava com ele em sua casa, quando eu passava para fazer 

alguma visita. Sentei ao lado dele inúmeras vezes no caminhão pau-de-arara que leva à 

cidade, mas nunca me atrevi a perguntar sobre sua família. Não quis perturbá-lo porque 

sentia que isso poderia lhe causar constrangimento. Nossas conversas foram muito 

poucas, apenas sobre o tempo e a estrada.  

Foi apenas depois de semanas que descobri que a esposa de Mamede e sua irmã, 

netas de Esperdião também tem parentesco com os Cantilhos, por parte da mãe delas. 

Como conversávamos muito e sobre vários assuntos pessoais, fiquei à vontade para 

pedir que elas me contassem um pouco sobre a história desta parte da família, mas elas 

se recusaram. Estas situações também se repetiram entre outras pessoas, também dos 

Albanos e da família do João Nenê que tem algum parentesco com o São Pedro II, 

mesmo quando enfatizam que há também “pessoas boas” e amigos por lá. 

As histórias dos Cantilhos vieram, portanto, de fontes muito diversas, que se 

assemelhavam e se complementavam. Contavam-me a respeito de João Cantilho, o 

primeiro de todos, sem haver exatidão de seu lugar de origem, e que comprou terra dos 

Albanos pelo centro do vale, onde hoje é da família da Júlia. Casou-se com uma irmã de 

Antônio Albano. Depois de sucessivas transações de compras e vendas, foi se instalar 

em local mais adiante, onde hoje é São Pedro II. Uma versão menos recorrente também 

aponta que no São Pedro II também veio morar Cicílio, vindo do Ceará. A respeito dos 

Cantilhos é que se mais enuncia a noção de que certos atributos morais vêm das raízes, 

e o discurso genealógico que apontam busca corroborar para isso. O principal elemento 

enunciado consiste em dizer que a chegada de João Cantilho e de Cicílio é apontada 

como tendo sido motivada por fugas escondendo-se de algum crime.  

Outra narrativa é que além de João Cantilho, havia também seu irmão. Um dia, 

ambos trabalhavam na roça, em um trecho já onde é hoje São Pedro II ou muito 
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próximo disso, quando foram abordados por oficiais da “força”, tal como referem que se 

chamava a polícia na época da guerra de Canudos. Os oficiais vieram armados de facão 

e os atacaram. Vinham a mando dos poderosos do Acaru, que alegavam prisão por 

motivo de roubo de bode. Houve luta e os irmãos se defenderam, mas por fim, o irmão 

de João Cantilho foi apanhado e levado a Salvador.  

Quando eu perguntava sobre a origem dos conflitos, a memória puxava os laços 

de sangue como justificativa, atos acontecidos há muito que conclamariam para esta 

justificativa. Entretanto, como a memória coletiva é a repercussão do presente sobre o 

passado, a ênfase sobre a desonestidade do São Pedro II fica como se isso fosse um 

fator presente desde os inícios dos tempos e com a mesma tônica que tem hoje, embora 

a ênfase são nos acontecimentos recentes, muitos deles vivenciados no cotidiano. 

Apesar de todas estas impressões negativas a respeito de São Pedro II, também é 

enfatizado que esta localidade sofreu uma injustiça porque parte de seu território foi 

incluído por grilagem pelo fazendeiro, pretenso proprietário do Mucambo. 

 

3.7.João Dias e os Brancos do Acaru  

 

A história da Fazenda de Acaru encontra-se entrelaçada à história de Monte 

Santo, porque esta foi uma das fazendas mais ricas do município. A família que era 

proprietária da Fazenda Acaru é uma das famílias tradicionais da região e com 

representação no poder municipal e exercício de outros cargos públicos, envoltos no 

sistema coronelista (Leal, 1978). 

As narrativas sobre os poderosos do Acaru se assemelham, mas alguns detalhes 

indicam ênfases diferenciadas e por isso procurei agrupar estas narrativas com base na 

localidade de origem dos agentes que a narraram. No primeiro tópico, enfatizo 

percepções por parte do São Pedro; no segundo, aquelas que ouvi no Acaru; e por fim, 

representações provindas da sede. Isto não quer dizer que necessariamente cada versão 

seja independente uma da outra, sem pontos em comuns.  O cativeiro, por exemplo, 

todos mencionaram. A ideia de João Dias como grileiro também é corrente no São 

Pedro, como já mencionado, mas as narrativas do Acaru apontam outros elementos mais 

amplos sobre João Dias. Por fim, um pouco sobre a posição da família do Acaru no 

contexto do município.  
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3.7.1.  “Quem primeiro inventou negócio de cativeiro” 

Coronel João Cordeiro, também conhecido como Ioiô João Cordeiro
83

, era o 

dono do Acaru quando a carta da princesa Isabel chegou alforriando os cativos.. O 

antecessor, João Dias de Andrade é considerado “quem primeiro inventou negócio de 

cativeiro”, mas o descendente é o mais lembrado porque era com ele que alguns 

antepassados lidaram diretamente.  

O domínio de Acaru passou para seu filho Herculano Cordeiro, sendo também 

lembrada sua irmã Sinhazinha. A partir daí, não consegui levantar uma linearidade em 

termos da organização das relações de parentesco. São mencionadas duas mulheres, 

suas filhas ou irmãs: Donana, considerada “mais boa” e a Adelaide, a Periquita “quem 

criou” Angelina, esposa de Manoel Ramos. De Herculano se seguiu César e o finado 

Arthur. Este último é lembrado como mais um dos ricos, dono de criação e de um motor 

de sisal, além de trabalhar como atravessador: comprava casca de angico, mamona, 

fruta da jurubeba, imburana e sisal, extraídos pelos moradores de São Pedro e outras 

localidades. Pessoas do São Pedro na faixa dos 70 anos de idade chegaram a retirar estes 

produtos e repassar para ele, mas esses produtos continuaram a ser extraídos por serem 

importante fonte de renda, segundo os relatos, até por volta de 15 anos atrás. 

Constitui uma visão mais ou menos corrente entre as pessoas dos diversos 

grupos familiares de São Pedro com quem conversei que Acaru foi local dos 

“poderosos”, “ricos”, “ricaços”. Os marcos físicos salientam a discrepância entre o 

trabalho escravo e a riqueza dos senhores, ou “os brancos”: o Tanque Grande, a 

Fontinha, o Acaru Grande, a Rua da Palha. A serra do Acaru é também considerada 

como morada de alguns seres: encantados sobre a pedra, a Mãe D‟Água na fonte d‟água 

e almas sofredoras que se foram quando uma antiga cruz foi recolocada no lugar.  

                                                 
83

 Os Cordeiros tiveram propriedades não apenas em Monte Santo, como informa a etnografia de Camarote 
(2010). O território da comunidade de fundo de pasto Lage das Aroeiras foi formado a partir de 
desmembramentos de fazendas dos Cordeiros, em Uauá, cidade fronteiriça a Monte Santo.  
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Encantados são descritos como seres sobrenaturais que habitam determinados 

lugares de natureza para protegê-los como serras e fontes d‟água. Tanto na serra do 

Acaru quanto da serra da Santa Cruz na sede do município brotam fontes d‟água 

permanentes, lugar da Mãe D‟Água ou Iara. Os encantados também podem habitar o 

cume das serras, em forma de animais de ouro. No alto da serra há uma cruz que estava 

partida no meio por ser muito velha, foi reformada por um grupo de pesquisadores da 

UNEB, que anos atrás passaram pelo Acaru em um projeto que procurava refazer os 

passos da peregrinação de Antônio Conselheiro até Canudos. 

Entre aqueles que se colocavam explicitamente como da descendência do 

cativeiro, o trabalho dos cativos, as relações de dominação eram mais ressaltadas, 

conforme já visto. Além deste aspecto, para todos os grupos familiares do SPI, porém, 

se ressalta a riqueza que teria sempre existido no Acaru, o poder da família proprietária 

e como “os bichos velhos do poder” eram sabidos: por cercarem e saberem fazer 

documentos das terras cercadas. Por saberem ser prefeitos, juízes, promotores. A parte 

da família que migrou para a rua manteve-se como uma família tradicional
84

 da cidade 

com prestígio e distinção. Também é mencionado que Lampião e seu bando recebiam 

hospedagem no Acaru, quando passavam pela região e que o coronel indicava outros 

fazendeiros, seus desafetos, para serem roubados pelo bando. 

Um ponto semelhante em todas as narrativas dentre os moradores do São Pedro, 

do Acaru e da sede é que aqueles que permaneceram no Acaru foram aos poucos 

fraqueando, ou seja, se acamponesando, passando a produzir em escala reduzida e 

prioritariamente para consumo próprio. Às vezes se atribui a épocas de seca longas 

umas razões disso: eles só tinham criação e gado bovino, enquanto os pobres ao redor 

não tinham condições de criar nenhum animal, salvo galinhas ou porcos. Então, com 

uma seca forte, teriam morrido muitos animais e eles não se recuperaram. Os pobres, 

que já não teriam nada para perder, na mesma situação ficaram. 

Nem todos fraquearam. O finado Hélio Cardoso, morador do Acaru que se 

casou com uma das descendentes da família Cordeiro, passou a administrar as terras de 

herança recebidas pela esposa. Alguns contam que ele tinha apenas algumas cabeças de 

criação e um carro, mas acabou tornando-se um fazendeiro. Segundo os relatos, seu 

                                                 
84 O sentido de tradicional neste caso pode ser interpretado como relativo a famílias que se destacam pela sua 
anterioridade por serem consideras aquelas que fundaram o município, associadas a um passado de prestígio, 
poder e elevada posição sócio-econômica.  
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filho Helinho Cardoso teria hoje uma fazenda de gado com 1.000 ha. no Acaru e  outra 

com 5.000 ha; de nome Mucambo. 

A atribuição do nome não é considerada recente, como foi indicado pelos relatos 

da memória coletiva. Alguns se atrevem a contar que Hélio Cardoso, o pai, inventou a 

fazenda onde não existia: cercou um pedaço de São Pedro II, da fazenda Santa Rita e do 

Desterro.  

É muito comentado, com admiração ou indignação, que Helinho Cardoso hoje 

mora em Senhor do Bonfim, com sua família. Possui três concessionárias de carros em 

três cidades do interior do estado (Senhor do Bonfim, Irecê e Juazeiro). Quando visita 

suas fazendas em Acaru e Mucambo, obrigatoriamente passa por São Pedro, que fica no 

caminho entre elas. Sempre cumprimenta algumas pessoas, buzinado no carro e às vezes 

chega a parar para um café.  

 

3.7.2. Coronel, Cativos e Babosas 

João Dias caminhava com uma tropa de burros que carregavam babosas 

enquanto os cativos seguiam na frente. A cada lugar que parasse, plantava – ele não, os 

escravos é quem plantavam – pés de babosa. Quando passasse de novo por ali, depois 

de algum tempo, estaria uma touceira de babosas formadas. Mandava construir uma 

casa ao lado e colocava um agregado no lugar. Assim já se aposseava do terreno, depois 

passava a escritura no cartório. Apesar de ter vindo a formar a família poderosa, 

também contam que quando saiu de Mata de São João, provavelmente era um homem 

sem nada, fazendo riqueza de modo considerado ilegítimo pela apropriação de terras 

que pertenciam a outrem e sem usar seu trabalho direto, mas pela exploração de seus 

prepostos – escravos e agregados. Esta é a versão mais difundida entre pessoas do 

Acaru e redondezas.  

           
A descrição mais rica sobre João Dias me foi apresentada por Antônio da 

Maricota, 84 anos, referência entre os mais velhos do Acaru, além de ser da 

descendência de João Dias:  
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Antônio da Maricota: Aqui o nosso João Dias. João Dias de Andrade. 

Veio de mata de São João, casou com uma moça daqui da Santa Rosa, 

nós somos da descendência dele, eu sou tataraneto. Minha avó era neta, 

meu avô neto também, meu pai bisneto, eu sou tataraneto. Ele cavou 

esses tanques aí com os pretos, ele forrava o lajedo todinho com 

madeira, tocava fogo, quando a madeira ficava só na base, ele jogava 

água, aí a pedra bum! É uns tanque de água! Teve um mesmo que dá 

mais de 10 metros de cada lado, e agora botaram mais uma calçada de 

cimento de pedra, ele tem quase 30 palma de altura. Ele era perverso, 

ele ia pro sertão, pras fazendas, pro Lundum, Balança, criava os bois e 

ovelhas, Balança, Balançona, Balancinha, e ele deixava um dos 

escravos preparando o tanque. Se ele achasse um caroço de imbu dentro 

do tanque, nego ira pra [pimenta]. O velho era perverso, era perverso, 

ele matava os escravos. Ele matava os escravos, matava mesmo. Ele fez 

uma roça de pedra aí, até hoje tem calçada. Ele criava gado. Serra do 

gado brabo, essa serrona aí, era o nome da serra. Ele criava gado era aí 

dentro. Ainda hoje tem calçada. Essa pedra dessa casa era da calçada, ia 

até lá a casa nova. Desta altura. Tudo era os pretos que fazia. Preto só 

tinha direito na comida, na dormida e na roupa. Meu avô, essa roça aí, 

tem uns 100 anos mais ou menos, ou mais. João [brasil] era escravo 

dele, ele só dava domingo a ele. A folga era só no domingo. Quatro 

domingo ele trabalhava na sua roça. E essa história vem do pai dele.  

  ----- 

P: Quem descende de João Dias? 

Antônio da Maricota: A família toda aqui, tirando os morenos, assim 

mesmo tem muito moreno na família. Vai casando...  

Vicente: Isso mesmo, aqui no Acaru a família é grande, do João Dias.  

Antônio da Maricota: E tem da descendência dos escravos do João 

Dias. Mas da outra família, tanto faz Moura, quanto Andrade, quanto 

Dias, Carvalho, Cordeiro.... como... Cardoso, Matos, tudo é do João 

Dias. Muitas pessoas. Ele comprou da Torre.  

 

 
  

O relato de Antônio da Maricota sintetiza vários sobre João Dias, mencionados 

por outras pessoas em entrevistas e conversas informais. Tem-se a idéia de 

“perversidade” relacionada ao tipo de trabalho executado pelos escravos (limpeza dos 

tanques, construção das longas “calçadas” ou muros de separação de pastos, ainda hoje 

parcialmente existentes em alguns trechos, em ruínas na serra do Acaru) e a execução 

de castigos, violência física e assassinatos. 

Outra versão seria que João Dias chegou de Mata de São João por volta do 

século XVIII e seu filho João Dias de Andrade é que teria começado a caminhar e 

plantar os pés de babosa. Está presente também a ideia de que João Dias de Andrade 

teria sido proprietário de muitas fazendas, conforme relatos registrados em campo, não 

adquiridas por compra legítima, mas tomadas pela posse e grilagem. A própria fazenda 

do Acaru, que representa uma parte da fazenda Soledade, teria tido sua fronteira 
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expandida com a falsificação da escritura da fazenda vizinha, a Oiteiro, que pertencia a 

seu irmão Antônio Dias. Algumas pessoas contam que ele cercou impropriamente a 

fazenda Acaru; outros que a comprou. De todo modo, o mais corrente é dizer que Acaru 

“fazia parte” da Fazenda Soledade, ou seja, correspondeu a um desmembramento desta.  

A grilagem não se restringe à parcela do Oiteiro, mas sertão adentro, seguindo 

no sentido até a beira do Rio São Francisco, quando ele teria recebido uma surra que o 

fez retornara para casa, morrendo logo em seguida: 

Antônio da Maricota: Era sabido. Sabe que ele fazia? Ele enchia umas 

malas de babosa, umas malas de couro cru. Foi assim até na beira do 

São Francisco, chegou lá, botaram um entredobão. Os entrendobão era 

assim, 10 entrendobão, um tostão, cem mil réis; botaram umas moedas 

dentro de um saco de açúcar e deram uma surra, quando chegou aqui, 

morreu assim, com 65 anos.  

 

 Outros relatos pontuam que o limite da caminhada de João Dias teria sido dado 

em Juazeiro ou Chorrochó
85

, pego em uma emboscada, enquanto descansava depois do 

almoço em uma casa, perto de uma área que grilou de outro poderoso.  

Em 1984, houve uma questão de terra em Acaru, da qual tenho poucas 

informações, salvo que se referia à resistência dos moradores perante o cercamento de 

uma área - incluída na fazenda de Helinho Cardoso - que no entendimento deles seria 

fundo de pasto.  

*** 

Costuma-se dizer que eram três as casas onde moravam a família dos senhores, 

todas elas na Volta da Pedra
86

: do Ioiô, da Sinhazinha, ou Iaiá e do Acaru Grande. Esta 

última, que me foi mencionada como “memória do Acaru”, é a única ainda parcialmente 

de pé, mas que infelizmente não tive possibilidade de visitar.  

O que é destacado nas descrições das pessoas diz respeito ao tamanho da casa, 

que embora parcialmente destruída ainda chama a atenção pela amplidão e quantidade 

de cômodos, além do tipo de construção, realizado de modo diferente das construções 

camponesas, sejam de taipa, adobe ou mesmo as mais recentes de alvenaria.  

                                                 
85 Juazeiro e Chorrochó são dois municípios situados no submédio do Rio São Francisco, respectivamente 
com distância de Monte Santo de aproximadamente 260km e 210km, pelo atual percurso rodoviário. 
86 Volta da Pedra é a designação interna do Acaru, ao pé da serra, no começo da fazenda, considerando o 
sentido de quem vem da sede. Depois da pedra (ou seja, a serra), fica o lugar onde ficava a Rua da Palha. 
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No Acaru Grande, as portas e janelas feitas de madeira de lei foram 

“carregadas”, mas ainda ficaram muitas coisas, como uma enorme mesa de madeira, 

para a qual não havia toalha de mesa que conseguisse cobrir. A chave da casa 

parcialmente de pé fica em mãos de um morador, que autoriza visitas. Helinho Cardoso, 

seu proprietário, pretende transformá-la em um museu. 

Francisca, uma das moradoras do Acaru, 56 anos de idade, após me contar sobre 

a escravidão e histórias sobre o Ioiô e a Sinhazinha, e os trabalhos forçados nos tanques, 

conta que quando menina ainda se lembra das casas outrora em pé e que hoje estão em 

ruínas. Segundo sua lembrança, apenas em uma delas morava gente, uma mulher idosa e 

seu filho cego que tocava sanfona em festas e na rua para ter como sustentar a si, à mãe 

e a outras duas idosas que moravam na casa. Irmãs entre si, não eram parentes dos 

outros dois, mas criadas ou agregadas. “Depois tudo se foi e acabou tudo, e só ficaram 

as ruínas”. As telhas foram retiradas para a reforma do hospital de Monte Santo em 

1982.  

 

3.7.3.  A Casa da Torre e a Cidade do Sertão  

O mito de origem de Monte Santo tem como marco o ano de 1775 com a 

chegada de Frei Apolônio de Toddy, missionário capuchinho em viagem de 

peregrinação e que teria vindo da aldeia indígena de Massacará, no atual município 

vizinho de Euclides da Cunha. Estimulado por uma comparação visual entre um monte, 

na então Fazenda Piquaraçá, e o monte do Calvário bíblico, realizou uma procissão de 

subida pelo monte.  

Outra versão sobre a origem da cidade, muito menos difundida, mescla 

elementos de história oral e da história oficial
87

. A área do atual perímetro do município 

teria sido habitada pelos índios tapuias, o que se atesta pelo nome de algumas fazendas 

(Coiqui, Quirinquinqual, Quembreguenhém, Jabucumã); por vestígios arqueológicos 

atribuídos como tendo sido realizações dos índios tapuias: como as pinturas rupestres 

em cavernas no povoado Riacho da Onça ou um vaso de cerâmica encontrado no Bento. 

                                                 
87 Não tive intenção de realizar um levantamento historiográfico, mas compor uma narrativa que represente a 
memória social da cidade. Parte destes dados advém de uma pequena publicação local intitulada “Monte 
Santo e sua História”, de Rivadávia Cunegundes de Oliveira, patrocinada pela prefeitura, em 2002, tomada 
aqui como fonte, e que representa uma versão da elite local sobre a história da cidade. 
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Na suposta tribo Coiqui, os tapuias que ali habitavam teriam sido atacados pelos negros 

escravos de Acaru, numa guerra ocorrida a mando de João Dias de Andrade.  

 A ocupação das terras que pertenciam à Casa da Torre acarretou a “dizimação” 

ou “desmatamento”
88

 dos índios em um processo iniciado no século XVIII. O município 

de Monte Santo foi formado como colcha de retalhos de fazendas desmembradas a 

partir deste período. A Fazenda Soledade é considerada a primeira, comprada em 1740 

ou 1750. João Dias (pai) teria chegado neste período e a ele pertencia esta fazenda. 

Nela, com limites coincidentes à atual sede municipal, existia o logradouro
89

 Pico-Araçá 

ou Piquaraçá.  

 A indicação mais corrente na história oficial do município é que João Dias teria 

comprado Acaru. Possivelmente tal compra teria sido feita na terceira década do século 

XIX, acompanhando o desmembramento da Casa da Torre, cujo domínio econômico e 

temporal declinava e a venda de fazendas tornou-se mais frequente. Por exemplo, em 

1839, uma delas, a Laginha, foi comprada por Francisco da Costa Torre, segundo 

documento que tive oportunidade de ver. É mencionado também que esse Costa Torre, 

outro celebrado fundador da cidade e escravocrata, comprou no mesmo ano o 

logradouro Piquaraçá de João Dias. 

João Dias de Andrade (o filho) fez um testamento em 1850 ou 1851, não por 

coincidência no ano da Lei de Terras, que foi registrado no cartório que ele fundou. Foi 

capitão da Guarda Nacional e também membro da Câmara Municipal de 1853 a 1868, 

chegando a ter sido presidente da Câmara em 1861
90

. Mas não apenas isso. 

Descendentes, com os sobrenomes Dias de Andrade e Cordeiro de Andrade ocuparam 

também posições na Câmara até a proclamação da República. Fizeram presença nos 

primeiros conselhos municipais, especialmente nas primeiras eleições republicanas em 

1892, quando se torna intendente o Coronel João Cordeiro de Andrade, o mesmo que 

havia sido presidente da 13ª e última Câmara do império, figura sempre lembrada pela 

elite, mas também por moradores pobres como “o primeiro prefeito”. Prefeitos com 

                                                 
88 Ouvi esta expressão – “desmatamento” em relação a povos indígenas – de um jovem estudante que 
trabalha no comércio em Monte Santo. Achei importante registrar e mencionar para indicar o modo 
naturalizante em que os povos indígenas podem ser vistos pela população local, equiparados, neste caso pela 
conotação da expressão, à vegetação.   
89 Logradouro é descrito como um curral, local de aprisionamento temporário de gado. 
90 Em 1795 Monte Santo, então Freguesia do Santíssimo Coração de Jesus, é elevada a distrito de paz, 
pertencente à Comarca de Itapicuru. Em 1837, é municipalizada. 
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sobrenomes Cordeiro e Andrade se sucederam outras dez vezes ao longo da República e 

até hoje representam família tradicional da cidade.  

Cheguei a conversar em Monte Santo com um dos descendentes dos Cordeiros. 

Seu pai foi um dos últimos prefeitos da família, mas ele não teve interesse em seguir 

carreira política. Ele é considerado uma referência local pelo seu conhecimento 

detalhado e minucioso sobre a história e cultura da cidade e do sertão, em geral, por ter 

muito interesse pessoal e profissional neste campo; é fundador do único museu da 

cidade, o Museu do Sertão, o qual dirigiu por muito tempo.  

Em conversa informal, me conta que João Dias de Andrade teria vindo de Mata 

de São João, e é possível que fosse parente dos Garcia D‟Ávila, pois naquela altura do 

século XIX, parcela dessa família assinava também com o sobrenome Dias - Dias 

D‟Ávila. Além disso, por alguns dos antepassados mais antigos de sua família em 

Monte Santo terem tido olhos azuis, pele alva e cabelos loiros, o informante acrescenta 

que teriam origem francesa e não apenas portuguesa. Haveria, de acordo com este 

descendente, a possibilidade de uma ligação, ainda que longínqua, com uma 

ascendência russa, pois os Andrade trouxeram a mazurca em tempos passados, por 

sinal, ainda hoje tocada e dançada no Acaru pelos descendentes dos Cordeiros e 

Andrades e também dos escravos. Entre estes dois grupos haveria integração e 

igualdade de relações, ainda de acordo com este informante, atestado por terem se 

“misturado”, inclusive pela via do casamento; por serem todos hoje pobres, em 

igualdade de condições. Outro indicativo para esta tese seria que habitam e possuem 

terras que outrora eram exclusivamente dos Cordeiros de Andrade.  
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4. Capítulo III 

 

4.1. Abertos e Cercas de Arame 

Pela anterioridade da ocupação e por ela ter sido efetuada com a compra na 

Torre, pelo Velho Chico, as terras da fazenda são simbolicamente consideradas como 

dos herdeiros dos Albanos. Contudo, esta também é recortada pela divisão entre São 

Pedro I e II; e no que concerne a São Pedro I, também dividida por territórios de 

parentesco. Um destes territórios é marcadamente distinto dos demais pela designação 

de negros do pé da serra. Sob certo prisma, embora esta designação guarde referência 

precisa à família de Esperdião, acaba estendendo-se à família de Julia, pela conjugação 

entre um critério racial e da descendência do cativeiro. No primeiro momento em 

campo, isto me foi expresso com mais firmeza, inclusive pela designação de família 

negra, que também abarca os moradores do Acaru, em uma referência à percepção 

interna do significado de quilombola. Retornarei a este ponto mais adiante.  

Uma particularidade a respeito do uso da terra foi sendo traçada ao longo das 

gerações que formaram as famílias do São Pedro
91

. Entre todas elas se construiu a 

prática prevalecente por décadas de uso comuns de pastagem, chamados abertos, sem 

cercas e com principalmente para criação de caprinos, mas também bovinos pé duro 

soltos na caatinga. Isto ocorreu de modo consonante com os processos ocorridos em 

outras fazendas e demais localidades rurais da região do sertão que tem em sua história 

a ligação com o enfraquecimento das sesmarias e das grandes fazendas pecuaristas. 

Parte destas localidades que apresentam estas características estão entre as que hoje se 

mobilizam como comunidades de fundo de pasto.  

A partir dos primeiros moradores que chegaram – os assucessores que 

adquiriram seus trechos de terra – a transmissão para os descendentes não ocorria por 

formal de partilha nas sucessões de herança. Apenas se cercava a casa de morada, o 

terreiro e quintal contíguos e a área de roça – com as cercas de madeira denominadas 

velado. Os tanques da Bica e do Velho Chico eram mantidos cercados com os antigos 

muros feitos pelos escravos para impedir a entrada de animais que sujassem a água, mas 

                                                 
91

 Tal como no que se refere à memória das famílias, a descrição abaixo é uma compilação de narrativas 

realizadas principalmente em conversas informais sobre a memória do processo de territorialização 

enquanto fundo de pasto. 
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seu uso era comum a todos. Os direitos sobre determinada área seriam concernentes a 

todos aqueles que descendessem do ancestral fundador da família, mas a posse era 

efetivada através do trabalho pela abertura de roças e construção da casa de moradia
92

. 

O restante era o aberto.  

Isto não equivale a dizer que a propriedade fosse coletiva, apenas que 

predominava o uso comum para criação. Por esta via, qualquer pessoa poderia ter sua 

criação, independente da posse reconhecida de terras. Nas transmissões de terras entre 

gerações, mas também nas transações horizontais, ocorriam os acordos de boca, ou 

seja, sem documentação, e no caso de outras transações com pessoas de fora da família, 

se passava apenas um recibo de compra e venda. Deste modo, o conhecimento sobre o 

pertence de cada trecho de terra ao dono era partilhado por todos e este saber coletivo 

constituía o necessário para validar e legitimar a posse e o direito de trabalhar a terra 

para abrir roçados e construir a casa.  

 Em parte este saber coletivo persiste, a diferença é que ele agora é posto em 

diálogo com as cercas de arame e a documentação formal. Atualmente, São Pedro I se 

encontra partilhado entre várias roças delimitadas por cercas de arame, entrecortadas 

por trechos que permanecem em aberto. Desde a formação da associação, e mais 

especificamente desde que por opção dos sócios foi arrolada como fundo de pasto junto 

à CDA, a demarcação e titulação das áreas individuais e os incentivos governamentais 

mediante projetos de financiamento e crédito foram o estímulo para que as pessoas 

passassem gradualmente a cercar suas roças. Por outro lado, a opção pelo fundo de 

pasto foi pautada pela motivação em proteger os abertos, principalmente aqueles 

concernentes à serra do Velho Chico e o espaço por trás dela, onde já havia ocorrido 

intrusão das terras da fazenda por um morador de Lage do Dentro e havia o risco de que 

isso ainda tornaria a acontecer. Este foi o local delimitado como área do fundo de pasto. 

Sem ocupação ou divisão de roças, a formação desta área envolveu a conjugação entre 

aquela incluída na escritura da fazenda, referente aos herdeiros, mas sem haver exatidão 

quanto a quem pertencia ou seria seu dono e trechos doados por moradores das outras 

famílias. 

                                                 
92 Aproxima-se da definição de terra de trabalho, na conceituação de Garcia Jr (1983) relativo ao campesinato 
marginal da zona da mata canavieira de Pernambuco: cultivada pela unidade doméstica através da supressão 
do mato pela abertura de roçados que abastecem o consumo humano, e pode complementar a alimentação da 
criação. Opõe-se às terras de gado, não destinadas ao abastecimento familiar, mas ao capim. Estas dizem respeito 
aos grandes proprietários, a quem os pequenos produtores tem uma relação de subordinação como moradores 
e foreiros.  
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Há outros trechos em aberto além da área de fundo de pasto. Algumas pessoas 

optam por manter ainda o antigo sistema, cercando apenas o que lhe concerne para a 

roça. Deste modo, se defende a posição de que o correto para o benefício de todos é que 

fosse como no passado quando “era tudo aberto. Qualquer um podia criar, criar seu 

bode, ter sua criação”. Como estas áreas são minoritárias e isoladas entre tantas outras 

cercadas, aqueles que não possuem trechos de terra, ou em tamanho suficiente para 

criação, se veem impossibilitados hoje de realizar esta atividade produtiva.  

A diferença mais marcante é a restrição à circulação solta dos animais. A 

criação predominante é de caprinos e ovinos, mas também há algumas famílias que 

criam gado bovino, mas neste caso, se trata de rebanhos pequenos, não mais que uma 

dezena de cabeças, pois embora tenham mais rentabilidade financeira são também mais 

custosos para adquirir e criar. A questão de cercar ou não as roças deve-se à 

particularidades do manejo dos animais. Os caprinos e ovinos tem hábitos diferentes de 

alimentação. Normalmente os caprinos preferem plantas de folhas largas e pastejam os 

extratos arbóreos. Também consomem cascas e frutos das plantas. Os ovinos são mais 

seletivos: preferem o pastejo baixo e consomem mais as gramíneas. A criação de ovinos 

ocorre em sistema semi-extensivo, com os animais sendo aprisionados à noite nos 

chiqueiros e exigindo maiores cuidados na suplementação alimentar e no manejo 

sanitário. Os caprinos são mais resistentes à seca e o manejo dedicado a eles é de 

criação extensiva com os animais soltos na caatinga, podendo os animais passar largo 

tempo sem precisarem ser recolhidos. A área de fundo de pasto é preferencial para 

bodes e cabras, mas o receio devido a roubos de animais que tem ocorrido têm 

dificultado esta possibilidade nos últimos anos. Por estas razões, as unidades familiares 

tem feito opção crescente pelo criatório de carneiros e ovelhas.  

O conhecimento sobre a quem pertence a criação, tanto no campo da fazenda 

quanto das localidades vizinhas também faz parte do saber coletivo. Cada animal é 

marcado com sinais: na orelha esquerda eles indicam a que família o animal pertence 

(mourão); na direita, a qual pessoa desta família (diferença). Em cada orelha são feitos 

cortes e furos chamados brinco, mossa, furquilha, dente e coice. A indicação do mourão 

e da diferença é feita a partir da combinação destes sinais. Ancorada neste saber, existe 

a prática tradicional de devolver os animais a seus donos quando por ventura alguém os 

encontra perdidos ou distanciados do restante do criatório. Esta prática, alicerçada na 
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solidariedade e valores morais como honestidade, respeito e honra, é um dos elementos 

que embasam a possibilidade que o sistema fundo de pasto aconteça
93

.  

Os roubos que tem ocorrido ferem este preceito de solidariedade. Houve três 

casos de roubo de bodes ou de tentativa de fazê-lo (impedido porque alguém da família 

chegou na hora e espantou os ladrões) no período que eu estava em campo. Afora isso, 

escutei relatos de casos em que levaram animais (bodes, carneiros, galinhas, porcos), 

baterias e placas de energia solar de inúmeras casas e outros objetos (dinheiro, facas, 

bujão de gás). 

Ao menos no que se trata da criação, esta questão tem reverberado em uma 

mudança de preferência de carneiros e ovelhas. Embora necessitem de maiores cuidados 

em um manejo semiextensivo, por serem recolhidos para os chiqueiros próximos às 

casas ao fim do dia ficam mais seguros. Estes últimos, assim como o gado bovino são 

criados preferencialmente nas roças, nas quais a vegetação foi suprimida e substituída 

pelo plantio de capim
94

 mas também em associação aos trechos existentes em aberto.  

A área de fundo de pasto é definida como reserva, ou reserva florestal, na qual 

se preserva a cobertura vegetal.  A ideia de reserva diz respeito não apenas a reflexão de 

preservação para o uso no presente, mas também para uma destinação ao futuro. Seu 

uso é preferencialmente destinado para pastagem de caprinos, no verde; enquanto que 

nos períodos em que a vegetação está seca (agosto a fevereiro) é necessário a 

alimentação com forrageiras, principalmente a palma, plantada nos terreiros das casas, 

mas também macambira, xique-xique e erva de passarinho encontradas na caatinga. 

Com o uso de uma máquina forrageira é possível que haja um maior aproveitamento das 

plantas, mas de outros recursos como sabugos de milho e licuri. Era de se esperar que 

                                                 
93  Euclides da Cunha realiza uma descrição de como observou esta prática entre os vaqueiros : “Deste modo, 
quando surge no seu logrador um animal alheio, cuja marca conhece, o restitui de pronto. No caso contrário, 
conserva o intruso, tratando-o como aos demais. Mas não o leva à feira anual, nem o aplica em trabalho 
algum; deixa-o morrer de velho. Não lhe pertence. Se é uma vaca e dá cria, ferra a esta com o mesmo sinal 
desconhecido, que reproduz com perfeição admirável; e assim pratica com toda a descendência daquela. De 
quatro em quatro bezerros, porém, separa um para si. É a sua paga. Estabelece com o patrão desconhecido o 
mesmo convênio que tem com o outro. E cumpre estritamente, sem juízes e sem testemunhas, o estranho 
contrato, que ninguém escreveu ou sugeriu”. 
 
94  O plantio de capim além de causar problemas pela supressão da caatinga dificulta outros crescimentos no 
solo, dada a persistência das sementes em continuar brotando a cada chuva de cada ano, o que impossibilita a 
terra para o crescimento da capoeira e mesmo para o plantio de legumes por anos. Estes problemas foram 
identificados tardiamente e sua implantação foi motivada pela linha de crédito que lhes foi disponibilizada.  
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cabras e bodes fossem criados no fundo de pasto, mas isso não tem ocorrido muito 

porque as pessoas têm medo que os animais sejam roubados se ficarem lá. 

Ninguém com quem eu tenha conversado discorda que o sistema antigo era 

melhor para todos, da mesma forma que refletem que manter as terras abertas hoje 

apenas faria sentido se esta fosse a ação praticada por todos ou ao menos por uma 

maioria. Aqueles que mantiveram roças abertas até hoje por uma posição favorável a 

este sistema, manifestaram que se veem compelidos a cercar, pois alegam que isso lhes 

garante uma segurança maior. Os projetos de crédito para compra de arame e capim 

foram os principais incentivos para este processo de cercamento. Deste modo, os 

lugares não cercados que existem, se tornam insuficientes para dar conta daqueles que 

não possuem terra; embora ainda sejam manejados de modo a respeitar a reciprocidade 

entre parentes e vizinhos, pois há a permissão para se deixar os animais pastarem sobre 

terras alheias. A descrição sobre quem seriam estes que não possuem terra aponta para 

homens jovens solteiros que buscam emancipar-se dos pais; jovens casais e também não 

se deixa de mencionar a preocupação com as crianças e todos aqueles que estão por vir.  

Os abertos fazem-se mais presentes nas laterais do vale, à beira da serra do Saco 

Fundo, bem como ao pé da serra do Velho Chico. Neste caso, dizem respeito a roças em 

situação de contiguidade à área de fundo de pasto, bem como ao redor desta área, pelo 

outro lado da serra. Há outras áreas em aberto como o espaço dos tanques, às margens 

do rio e nas baixas
95

. Nestes casos, a vegetação é mais preservada e pode ser usada para 

o pastoreio do criatório. Na beira dos rios, a preservação da mata tem como fim proteger 

as águas. Seja nas baixas, nas imediações ao pé das serras ou nas margens das aguadas, 

é realizada a preservação de quaisquer lugares onde haja mata mais alta e densa, com 

maior variedade de espécies. Há um cuidado relativo à preservação destes lugares de 

mata e se a opção for o plantio de capim, ou a abertura de roça, preferencialmente se 

procura lugar de caatinga. 

Qualquer vegetação pode ser chamada genericamente de caatinga, mas ao 

mesmo tempo, também é elaborada uma diferenciação entre mata e caatinga. A 

primeira possui cobertura vegetal mais densa, maior variedade de espécies arbóreas 

(ex.: imbuzeiro, licurizeiro, jurubeba, angico, imburana, juazeiro, manacá, catuaba, pau 

                                                 
95 Lugares de declive acentuado no terreno, geralmente de solo mais úmido e com vegetação mais arbustiva e 
variada. Muitas das baixas estão situadas nas beiras dos rios e lugares de cacimbas – locais onde se cava para 
obter água por afloramento.  
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d‟arco, pau-ferro), encontrada em áreas mais úmidas, como beiras de rios, baixas e ao 

redor de aguadas e fontes. A caatinga tem predominância de espécies arbustivas (ex. 

pau de rato ou catingueira, quebra-facão, caroá, calumbi), herbáceas como o capim 

panasco e cactáceas como mandacaru, xique-xique e cabeça-de-frade. A caatinga 

também é diferenciada entre áreas que é mais rarefeita, principalmente no cume dos 

morros, e outras mais densas e que tem maior variedade de espécies. 

 Nas zonas de imediação ao pé das serras, também se evita realizar roçados 

mesmo com a maior fertilidade do solo porque a cobertura vegetal é mais rica e mantida 

para ser preservada. Além disso, considera-se que a mata nestas áreas segura a chuva 

tanto quanto segura a terra. Se forem abertos roçados nestes locais, a terra seca e 

poeirenta desce levada pelo vento e pelas chuvas, incorrendo na perda da fertilidade do 

solo e desarranjando a terra que se encontra mais abaixo, assoreando o rio e o meio do 

vale.  

 

 

4.2. Luta por Reconhecimento dos Fundos e Fechos de Pasto 

  

Para uma descrição dos significados relativos à identificação de fundo de pasto e 

o processo de territorialização no São Pedro I, é necessário antes apresentar um 

panorama que permita escapar ao nível micro de análise e contextualizá-lo em escalas
96

 

mais abrangentes que envolvem as lutas por reconhecimento das comunidades de fundo 

e fecho de pasto e as políticas que têm sido implantadas.  

Alguns eventos históricos devem ser levantados porque tiveram relação com o 

início da mobilização política pelas comunidades de fundo e fecho de pasto. As 

legislações de terras da Bahia, regulamentadas nos anos 1970
97

 reforçaram a 

possibilidade para a grilagem cartorial de terras devolutas em consonância a uma 

política econômica conservadora (Diamantino, 2008; Alcântara, 2011).  

                                                 
96 Atento para a conceituação de Vainer (2006), as escalas devem ser consideradas a partir de múltiplas 
relações nos planos sociais, simbólicos, econômicos e políticos, de modo que se evite considerá-las a partir de 
uma série esferas hierárquicas fixas e reificadas que conduziriam diretamente de um plano mais local para a 
dominação perpetrada por uma totalidade. Ao contrário, Vainer defende que as escalas devem ser pensadas a 
partir da mobilidade e contradições entre processo dominantes e as reações mais localizadas de movimentos 
sociais e organizações não governamentais. Deste modo, o importante constitui observar a ação política de 
modo a relacionar o plano mais localizado e específico à esfera global. 
97 Lei no. 3.038 de 10 de outubro de 1972 e Lei no. 3.445 de 12 de dezembro de 1975. 
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Os marcos jurídicos foram elaborados em um contexto no qual havia a atuação de 

uma série de programas, fomentados pelo Banco Mundial, FIDA, BID e OEA que 

visavam a modernização e desenvolvimento do espaço rural através do incentivo a 

grandes empreendimentos econômicos. Proporcionavam a promoção de financiamentos 

para aquisição de propriedades que fomentaram a implantação de complexos agro-

industriais, aos quais se vinculavam grandes projetos de infra-estrutura, principalmente 

em irrigação
98

. A orientação destes programas constituía uma posição 

desenvolvimentista que supostamente objetivava a resolução de problemas sociais de 

regiões consideradas de pobreza e atraso através de investimentos em grandes obras 

tecnicamente planejadas. A concentração fundiária e de recursos hídricos e a 

participação daqueles que constituíam público-alvo para a proposta de desenvolvimento 

– camponeses - não eram tópicos considerados (Diamantino, 2008).  

Um destes programas foi o Projeto Sertanejo, criado em 1976. Em tese, tinha 

como principal meta o fornecimento de crédito para aquisição de terras por 

trabalhadores sem terra e pequenos proprietários. Na prática, foi acionado apenas por 

grandes proprietários (que possuíam acima de 500 ha) que além dos créditos tinham 

acesso disponível a outros investimentos e financiamentos voltados à modernização 

(Alcântara, 2011). Estas políticas estiveram relacionadas à implantação de pacotes 

tecnológicos desde os anos 1950/60, embasados na revolução verde: monocultura, 

insumos químicos e mecanização, gerando ciclos de aumento de produtividade, 

concentração de renda e degradação ambiental a cada nova área enfocada para 

exploração modernizadora (Carvalho, 2008). 

O resultado da conjugação entre os marcos jurídicos e as políticas acima 

mencionadas foi um processo acentuado de grilagens de terras. Os anos 1970 são 

lembrados como um divisor de águas pelos moradores de Monte Santo porque a partir 

desta década os cercamentos tornaram-se acentuados de modo a incorrer em uma 

diferenciação em relação ao passado em que preponderavam os abertos e as soltas. A 

estratégia para a realização das grilagens consistia na aquisição de ao menos uma 

parcela de terra que era da posse de um camponês; depois, com retificação de área 

                                                 
98 Alcântara (2011) aponta quais foram estes programas além de realizar uma análise mais aprofundada a este 
respeito: Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (POLONORDESTE); Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste (PROJETO SERTANEJO); Programa de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos do Nordeste (PROHIDRO) e Programa de Apoio às Populações 
Pobres das Zonas Canavieiras do Nordeste (PROCANOR) 
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grandes extensões de terras de uso comum desprovidas de qualquer formalização e 

registro eram apropriadas ilicitamente. A expulsão dos moradores das áreas griladas era 

realizada por subornos e atos de violência.  

Uma das consequências deste processo foi o assalariamento dos camponeses e o 

aumento de deslocamentos para grandes cidades, principalmente para São Paulo, como 

também Brasília pelos moradores da região oeste da Bahia. Para este processo de 

deslocamento, muitas pessoas vendiam suas parcelas de terra, ou as deixavam sem uso, 

na expectativa de um retorno; o que favorecia o processo de grilagens.  

Pelos anos 1980, houve a promulgação de decretos municipais conhecidos como 

Lei dos Quatro Fios ou Pé Alto, que representam mecanismos de coerção que 

corroboraram para dificuldades e impedimentos à criação solta. Estes decretos 

instituíram a obrigatoriedade do uso de cercas com quatro fios de arame apenas. Este 

tipo de cerca é apropriada para prender o gado bovino, enquanto a criação ou miunça, 

ou seja, os pequenos animais (caprinos, ovinos e suínos) passam por baixo do arame. 

Ao entrar nas grandes propriedades, os animais eram perseguidos e mortos e os 

proprietários destes eram criminalizados e processados; cabendo aos proprietários dos 

animais o pagamento dos danos causados pelos mesmos (Carvalho, 2008; Ferraro, 

2008; Alcântara, 2011). Deste modo, haveria a institucionalização de um desrespeito às 

regras tradicionais de conduta e reciprocidade entre camponeses sertanejos que se valem 

da expectativa de obrigatoriedade na devolução do animal ao seu dono, quando 

encontrado seja em terra de sua posse ou de uso comum.  

Diante deste quadro, os conflitos agrários intensificaram, sobretudo a partir dos 

anos 1980. Em contrapartida, foi também por esta década que se fortaleceram os 

mecanismos de mobilização política, organização comunitária e pressão sobre órgãos 

públicos para resolução dos conflitos e formalização jurídica da situação de uso comum, 

até então sem visibilidade do ponto de vista formal. Esta mobilização foi favorecida 

pelo declínio da ditadura militar e a entrada de um corpo técnico em órgãos públicos 

com uma perspectiva ideológica militante e de “esquerda” como também por maior 

organização nos STR e diálogo com assessorias (CPT, FUNDIFRAN, Pastorais da 

Terra, AATR) (Alcântara, 2011). 

Com o agravamento dos cercamentos e das situações de conflito, a partir da ação 

de Francisco de Assis Borges, técnico do INTERBA, houve o reconhecimento da 
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necessidade de pensar uma forma de regularização fundiária que contemplasse a 

especificidade dos fundos de pasto. Em 1982, este agente direcionou a questão a Paulo 

Cunha, funcionário da CAR que por sua vez decidiu por encaminhá-la aos agentes que 

localmente representavam o Banco Mundial, para incluí-los no PDRI, do qual era um 

dos coordenadores. Assim o Projeto Fundo de Pasto foi consolidado em 1985 por um 

convênio entre BIRD, SUDENE, INTERBA e CAR (Carvalho, 2008, Ferraro, 2008, 

Alcântara, 2011). O projeto era voltado ao aprimoramento dos PDRI‟s em 42 

municípios, logo, à promoção do desenvolvimento em lugares considerados atrasados e 

de pobreza, mediante a regularização fundiária e distribuição de glebas e aumento da 

produção agrícola nestes minifúndios (Diamantino, 2008). 

No ano seguinte foi realizado o primeiro estudo de caso sobre as comunidades 

de fundo de pasto, na Fazenda São Bento, município de Uauá; realizado pela CAR para 

haver melhor conhecimento sobre estas situações. Os dois relatórios produzidos no 

âmbito deste Projeto foram iniciativas que procuraram compreender e conferir 

visibilidade a uma situação social que já se encontrava configurada, não representando 

fruto da ação de CEB‟s ou de políticas do Estado. Implicava, portanto, na necessidade 

de reconhecimento e na solução do modelo jurídico que seria utilizado. O relatório do 

estudo de caso em São Bento indicava: 

A forma como se estabeleceram as relações de produção, as relações sociais 

geradas em torno do sistema “Fundo de Pasto”, a consciência da necessidade 

de regularizar as terras como um dos passos fundamentais na defesa e 

manutenção de seu modo de vida – todos esses elementos foram colocados 

nos depoimentos dados nas reuniões realizadas com as comunidades, e toda 

a luta que eles vêm travando é nesse sentido (CAR, 1983, s/p). 

Entretanto, para acessar os recursos do PDRI era necessário haver prévia 

regularização fundiária, que os fundos de pasto não dispunham. O INTERBA não 

acreditava na possibilidade de arcabouço jurídico para regularizar áreas de uso comum; 

ao passo em que ao Banco Mundial e ao BIRD interessava a individualização das terras 

(Diamantino, 2008; Alcântara, 2011). A primeira alternativa pensada foi, portanto, a 

fragmentação destas terras e regularização de lotes individuais. Entretanto, após a 

elaboração de um primeiro estudo sobre os fundos de pasto, realizado em várias 

cidades, por uma equipe composta por três agentes (Secretaria de Agricultura, 

INTERBA e CAR) foi divisada a grande resistência das comunidades e a 



115 

 

impossibilidade de manutenção dos fundos de pasto caso fossem fragmentados (CAR, 

1982). 

Conforme Alcântara (2011), esta iniciativa de regularização não deve ser 

compreendida apenas a partir da ótica do esforço político feito pelos agentes ligados ao 

processo, na esfera das instituições do governo do estadual, pois está relacionado a uma 

proposta de conferir dominialidade às terras de uso comum, bem como regularizar terras 

individuais, emitindo títulos de domínio. Logo, estas terras regularizadas se tornariam 

acessíveis às políticas de modernização, tais como créditos, assistência técnica e 

aquisição de insumos. Além disso, o primeiro objetivo do Projeto Fundo de Pasto foi 

aliviar as tensões ocasionadas por conflitos no meio rural e não promover a reforma 

agrária
99

. 

O primeiro modelo proposto foi de total parcelarização das terras das 

comunidades de fundo de pasto em minifúndios entre 50 e 100 ha. A reação das 

comunidades foi de rejeição a este modelo e a partir daí, o INTERBA viu-se necessitado 

de procurar soluções, ao que o coordenador responsável por estas ações, Paulo Passos, 

chamou de “alquimias jurídicas” (Ferraro, 2008; Diamantino, 2008). 

O Projeto Fundo de Pasto não compreendeu tais comunidades como um sistema 

complexo, mas procedeu à separação entre áreas individuais – sobre as quais os títulos 

foram expedidos rapidamente – e a área de uso comum. Com isso, se procedeu à 

discriminação das áreas individuais e sua titulação, que, endossadas pelos pacotes 

tecnológicos, corroboraram para fomentar a transformação dos territórios das 

comunidades de fundos de pasto em um retalhamento sustentado por uma dicotomia 

rígida entre minifúndios particulares e uma “área coletiva”
100

. 

Com o apoio de alguns agentes dos órgãos públicos e assessorias, a mobilização 

dos movimentos sociais ante a Assembléia Estadual Constituinte, a realização de abaixo 

assinados e ocupações da Assembléia Legislativa e de órgãos do poder executivo houve 

a formulação do marco jurídico representado pelo artigo 178 na Constituição da Bahia, 

promulgada em 1989. Entretanto, como na Constituinte também se faziam presentes 

                                                 
99  As agências supranacionais se fazem presentes hoje. O FIDA fomenta o Programa Gente de Valor; o 
Banco Mundial e o BID financiam o Projeto Quilombolas; ambos da CAR e com implicações diretas no 
contexto etnográfico aqui estudado.  
100 O termo “área coletiva” já indica que se trata de situação diferente das terras de uso comum, pois constitui 
um resultado de “intervenções deliberadas de aparatos de poder” (Almeida, 2011, p.56).  
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“setores conservadores”, o marco legal foi elaborado pelo modelo de concessão de uso, 

ou seja, sem inscrição dos fundos e fechos de pasto
101

 como sujeitos de direito 

(Diamantino, 2008). Ao fim, o texto constitucional foi o seguinte:  

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 Fundos de Pastos ou Fechos e nas 

ilhas de propriedade do Estado, vedada a este transferência do domínio.  

 

O reconhecimento destes sujeitos coletivos de direito esteve alicerçado em uma 

contradição. Trouxe visibilidade jurídica às comunidades, mas o marco regulamentário 

de concessão de uso representa um não reconhecimento pleno dos sujeitos de direito, 

colocando-os em situação subordinada e tutelar. Ao Estado é legado o poder de dispor 

destas áreas em sua conveniência, ou seja, quando e pelo tempo que aprouver.  

Os problemas em relação à concessão de uso são a possibilidade de o Estado 

retirar a concessão se avaliar que os encargos sobre a área concedida não estão sendo 

cumpridos e definir que ela deve atender a outras funções e interesses. Outro problema é 

que o tempo determinado compromete a projeção para o futuro das comunidades e sua 

reprodução social. 

Há de se apontar como complicadores desta questão a morosidade da burocracia 

na alienação de terras devolutas e os impasses quando da necessidade de regularização 

em situações de conflito. Conforme Alcântara (2011), os títulos começaram a ser 

entregues até 1999 pelo INTERBA; em 2000, a regularização torna-se incumbência da 

recém criada CDA que não regulariza nenhuma área coletiva entre 2000 e 2004. Apenas 

a partir deste ano sob pressão do Movimento Popular de Fundo e Fecho de Pasto é 

criado o Núcleo de Fundo Pasto e as regularizações voltam a ocorrer. Em 2011, das 432 

comunidades de fundo e fecho de pasto arroladas pelo cadastro houve titulação de 64 

                                                 
101 Os fundos de pasto se localizam em geral no norte e nordeste do estado. Geralmente, a área de uso 
comum de cada comunidade é localizada entre as áreas individuais, ou em lugar próximo aos fundos das 
casas. Fechos de pasto preponderam na região oeste, onde há o bioma do cerrado e as áreas de uso comum 
são muio distantes das lugares onde se localizam as casas dos moradores.  
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processos, mas com emissão de apenas 43 títulos, enquanto os 21 restantes encontram-

se imobilizados e não foram entregues.  

O marco jurídico não chegara a ser seguido, pois as áreas coletivas foram 

regularizadas através da emissão de títulos de domínio. Em 2007, uma situação de 

transferência de domínio foi negada no parecer da PGE, realizado pela procuradora 

Jussara Maria Salgado Lobo, em relação à área de fundo de pasto de Fazenda Queimada 

dos Currais
102

. A justificativa da procuradora foi o artigo 178 da Constituição da Bahia 

(Alcântara, 2011). 

A partir disso, se inicia uma nova etapa na luta das comunidades de fundo e 

fecho de pasto. Porém, no intervalo de tempo entre o fim dos anos 1980 e o ano de 

2007. Conforme Alcântara (2011), desde meados dos anos 1990 as comunidades 

começaram a se organizar em rede, a partir da formulação de centrais regionais. Em 

2000 é fundada a Articulação Estadual de Fundo e Fecho de Pasto com o papel de 

promover a interação entre as diversas associações e assim se consolida o movimento de 

fundo e fecho de pasto. A partir de 2004, o movimento de fundo e fecho de pasto tem 

representação na recém criada Comissão Nacional de desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais
103

.  

A nível estadual, porém, não são reconhecidos como comunidades tradicionais. 

Neste âmbito, em 2007, ocorre a ação já mencionada da PGE. Alcântara (2011) salienta 

que esta posição da PGE vem alicerçada às reestruturações promovidas pelo governo 

federal no âmbito do PAC que visa a inserção de investimentos maciços em infra-

estrutura de grande impacto abrindo um panorama de possibilidades de altos 

investimentos e circulação financeira. No atual panorama, os principais antagonistas das 

comunidades constituem empreendimentos de mineração, geração de hidro-energia por 

meio de barragens que acompanham pequenas centrais hidrelétricas; termoelétricas; 

produção de biodiesel pela monocultura da cana-de-açúcar e centrais de produção de 

energia eólica.  

Diante deste panorama de políticas públicas, o impeditivo da PGE, a defesa da 

concessão de uso e a morosidade na expedição dos títulos podem ser considerados como 

                                                 
102 Parecer no PA – 79/ 2007, processo da CDA 211.401-1 em 11/06/2007 (Alcântara, 2011). 
103 Assim, passa a haver, em plano nacional o reconhecimento dos fundos e fechos de pasto como 
comunidades tradicionais, no bojo da instituição do Decreto no. 6.040 de fevereiro de 2007 e da ratificação da 
Convenção 169 em 2002. 
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estrategicamente relacionados à não obliteração de investimentos capitalistas que se 

favorecem do impedimento à possibilidade de titulação definitiva das comunidades de 

fundo de pasto.  

A partir de então, a luta por um novo marco jurídico constitui um dos pontos 

centrais do movimento. Esta discussão foi conduzida no IV Seminário Estadual de 

Fundo e Fecho de Pasto, realizado em Uauá, outubro de 2011, cujo tema era “Garantia 

dos Territórios dos Fundos e Fechos de Pasto” e tinha como lema “Fundo e Fecho de 

Pasto, nosso jeito de viver em nosso território”, promovido pela Articulação Estadual.  

Os pontos principais elencados no processo decisório da Articulação naquele 

momento foram não aceitar a concessão de uso e propor emenda constitucional que 

reconheça as comunidades de fundos e fechos de pasto como comunidades tradicionais. 

Em decorrência disso, também foram definidos como pontos de reivindicação o respeito 

à autodefinição dos grupos, em consonância ao estabelecido pela Convenção 169, sem 

haver necessidade da intermediação por via de atos de cadastramento, certificação, 

pareceres; fim do limite constitucional para delimitação de terras públicas e 

autodelimitação do território sem relatórios antropológicos e propriedade coletiva, 

inalienável, impenhorável e imprescritível.  

Estas reivindicações estão atreladas também à necessidade de reconhecer a 

especificidade relativa às comunidades de fundo e fecho de pasto de modo a marcar a 

diferença dos assentamentos em áreas de reforma agrária. Isto porque faltam políticas 

públicas adequadas à realidade das comunidades. Atualmente o sistema de créditos 

disponível é realizado pelo INCRA, em convênio com a CDA. Este órgão atende as 

comunidades previamente arroladas pela CDA e as reconhece como área de reforma 

agrária. Deste modo, apenas os titulares das áreas individuais tem direito a crédito.   

Um dos principais problemas constitui a falta de compreensão do INCRA quanto 

à disposição do território das comunidades de fundo e fecho de pasto, pois o estímulo é 

direcionado à parcelarização, mediante cercamento dos lotes; preferência para a 

realização de agrovilas e não entendimento acerca da área de uso comum, compreendida 

como se fosse uma área sem uso que deveria ser também fracionada e distribuída para 

ser ocupada.  
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Este elemento é um dos que compõem o dilema tantas vezes criticado por 

agentes sociais do movimento como “Vocês não entendem o que é fundo de pasto”
104

. 

Além disso, os expressaram que se sentem diferentes dos sem-terra, em um plano moral 

e simbólico e não apreciam serem confundidos com eles. Uma das principais razões é 

que a identidade de fundo e fecho de pasto é construída nas relações comunitárias, 

envolvendo parentesco, solidariedade e compadrio sobre o território com o qual se 

sentem ligados pelo seu cotidiano, memória e afeto.  

Enquanto o movimento de fundo e fecho de pasto e assessorias (CPT, AATR e 

UFBA) se debruçam sobre a elaboração de uma nova regulamentação jurídica que 

respeite a organização política e territorial das comunidades, a CDA lançou uma 

proposta de projeto de lei, em plena discussão no presente com os agentes acima 

mencionados. Nela, não se propõe um novo marco jurídico, mas a manutenção da 

concessão de uso, com prazo limite de 80 anos. Não há esclarecimento sobre o que 

serão feitos dos títulos de domínio já distribuídos.  A proposta envolve não apenas 

fundos e fechos de pasto, mas também comunidades remanescentes de quilombos no 

mesmo projeto, estabelecendo parâmetros semelhantes de certificação e regularização 

para as duas categorias.  No plano do estado da Bahia, haveria o apoio da SEPROMI no 

processo de identificação e certificação das comunidades de quilombo pela FCP. De 

modo correlato, o processo de regularização das comunidades de fundo e fecho de 

pasto, por esta proposta, seria fracionado em duas etapas: primeiro uma certificação de 

reconhecimento realizada também pela SEPROMI e, segundo, regularização fundiária 

pela SEAGRI (à qual se vincula a CDA).  

Esta proposta de projeto de lei vai de encontro às posições tomadas pelo 

movimento nos pontos principais, principalmente no que envolve um aumento da 

burocratização dos processos de regularização, pela dispersão do processo em vários 

órgãos e secretarias e necessidade de cadastramento e certificação. A autodefinição não 

é contemplada, pois devem estar presentes “simultaneamente” uma série de 

características listadas (Art. 2º) – entre elas “cultura própria”. A diferença entre fundos e 

                                                 
104 Fala de liderança de comunidade de fundo de pasto de Monte Santo em audiência pública em Salvador, 
sede do INCRA em 29/09/2011. A mesma idéia desta falta de entendimento foi expresso por vários agentes, 
sido inclusive campo de debate no IV Seminário Estadual de Fundo e Fecho de Pasto em Uauá, setembro de 
2011, quando se optou que as ações políticas do movimento passassem a se pautar de modo mais incisivo em 
lutar por reconhecimento jurídico e político como comunidade tradicional em vista de encontrarem mais 
plena aproximação ao que almejam para seus territórios e sua identidade – manifestamente diferente dos sem-
terras, embora sem deixar de haver concordância que entre ambos existe a esfera em comum da questão 
agrária.   
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fechos de pasto é determinada por um condicionante ambiental: o bioma caatinga e o 

bioma cerrado. Deste modo, pode-se concluir que a identidade coletiva é avaliada de 

modo cristalizado a partir de conteúdos culturais tomados como fixos e objetivos e não 

por um critério organizacional. 

O sistema de fundo e fecho de pasto não é reconhecido em sua complexidade, 

haja vista o que expressa o Art. 2º, inciso I: “uso comunitário da terra, podendo estar 

aliado ao uso individual para subsistência”. Ou seja, o modelo de regularização 

permanece fixo na dicotomia: área coletiva/ áreas parcelares e individuais, sem 

referência a outras áreas de uso comum que não estejam inseridas no que vem sido 

demarcado como “área coletiva”. 

Há a reprodução do modelo elaborado desde o Projeto Fundo de Pasto, realizado 

pela CAR em 1982. A adoção de um modelo fixo, comprometido com o fracionamento 

do território compromete o sistema de produção econômica e o modo de vida das 

comunidades. Permanece também o uso das categorias de identidade fundo e fecho de 

pasto como termos homogeneizantes sem maiores discussões sobre outras 

possibilidades de identificação coletiva, locais e específicas como geraizeiros, 

veredeiros, catingueiros, etc. Ressalto que o termo fundo de pasto tem origem em Uauá 

e região vizinha, onde foram centralizadas as investigações do Projeto Fundo de Pasto, 

em especial o estudo de caso sobre a comunidade São Bento, através das quais foi 

elaborado o modelo área coletiva/ áreas individuais parcelares (CAR, 1982; 1983).  

A autonomia das comunidades não tem sido contemplada pelas propostas das 

agências estatais em relação aos fundos e fechos de pasto, marcadamente no que se 

refere ao modelo de concessão de uso. Além do modelo único de regularização 

fundiária que não contempla a heterogeneidade das comunidades de fundo e fecho de 

pasto, o plano de categorias de identidade possíveis de reconhecimento é cerceado e 

limitado a partir de critérios tomados como fixos, estáticos e cristalizados, de modo que 

a realidade dos grupos pode correr o risco de ver-se presa a um imobilismo através do 

modelo único de organização do território. A autonomia dos grupos deve ser 

considerada em relação à concepção analítica, expressa a partir de Barth (2000), de que 

as comunidades de fundo e fecho de pasto constituem tipos organizacionais; cujos 

conteúdos não são fixos.  
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4.5. Associação de Fundo de Pasto 

Em 1999 foi fundado o Centro Comunitário de Moradores da Fazenda São Pedro 

com o objetivo de “dar mais segurança” aos seus moradores sobre as terras da fazenda, 

principalmente aquelas que se encontravam em aberto, pois se fez necessário “preservar 

a reserva contra os fazendeiros e grileiros”. Desde a segunda reunião a decisão de 

“separar o fundo de pasto” foi tomada, mas apenas após dois anos é que os sócios 

decidiram cadastrá-la como agropastoril, ou seja, como fundo de pasto junto à CDA. 

Foi fundada a Associação do Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores 

Desassistidos das Fazendas São Pedro de Baixo e São Pedro de Cima. Organizaram-se 

novos documentos: novo registro de CNPJ e novo estatuto. Para pegar o sentido sobre 

fundo de pasto não se precisou ir longe.  

 A situação de localidades vizinhas foi referencia para a tomada desta decisão. 

Em 1985 houve uma questão de terra em Acaru a partir da reação dos moradores que 

tentaram impedir sem sucesso o intrusamento de uma parte da fazenda por um grande 

fazendeiro. A justificativa dos moradores do Acaru é que aquele local era seu fundo de 

pasto. Entre 1985 e 1987 houve a emergência de situação de conflito por razões 

similares em Lagoa da Ilha, que acabou sendo reconhecida e regularizada. Pelos anos 

1990 outras localidades ao redor já eram comunidades de fundo de pasto, como o 

Muquém, Oiteiro, Desterro e Lagoa da Ilha. Neste período, São Pedro encarava o 

antagonismo com um morador de Lage de Dentro que havia cercado parte das terras por 

trás da serra do Velho Chico, pertencentes à fazenda. Este acontecimento é descrito 

como a razão que impulsionou para o início da organização, mas não ocorreu de modo 

isolado, pois representa o ponto culminante de um processo de 40 anos de grilagens que 

já ocorriam. Havia o receio de que as cercas de arame avançassem ainda mais e foi 

preciso ficar consciente que aquelas terras pertenciam a São Pedro. Através da 

interlocução com parentes e amigos destas localidades vizinhas, com assessoria do STR 

e de pastorais da terra, alguns dos moradores do São Pedro foram se informando sobre 

como fundar a associação e, dois anos depois, pela interlocução com as instituições 

governamentais, cadastrar-se como fundo de pasto.  

Neste começo, a associação abrangia tanto São Pedro I quanto II, porém, devido 

a dissidências entre as duas localidades, em 2002 houve um rompimento que tornou a 
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associação como sendo apenas do São Pedro I (apenas um sócio não é do São Pedro, 

mas da Santa Rita, mas casado com uma mulher do São Pedro I). Segundo os moradores 

do São Pedro I, os motivos do rompimento foram devido a interesses divergentes 

quanto à destinação, usos e normas de controle do fundo de pasto, além da disputa pela 

destinação de projetos. São Pedro II fundou sua própria associação. 

Esta questão deflagrou uma situação de conflito centralizada em torno da disputa 

pela área de fundo de pasto. A área em questão fica localizada no domínio de São Pedro 

I ao passo em que São Pedro II não possui uma área que possa destinada de igual forma.  

Alguns contam que isso ocorre porque eles teriam vendido todas as suas terras; outros já 

apontam que São Pedro II perdeu muitas terras por grilagem para o que veio a compor a 

fazenda Mucambo (composta também por parte de Santa Rita e Desterro) – ou as duas 

coisas ao mesmo tempo. Segundo os relatos, a associação de São Pedro II pretendeu que 

a área de fundo de pasto fosse dividida entre as duas associações, mas isso não foi da 

concordância de São Pedro I. Após uma situação de conflito resolvido judicialmente o 

resultado foi favorável a São Pedro I, a quem foi destinada a área em questão como 

sendo seu fundo de pasto.  

As áreas individuais foram parceladas e tituladas, mas eles não chegaram a 

receber o título de domínio da área coletiva, embora já tenha ocorrido sua medição e 

demarcação pela CDA. Uma das normas defendidas refere-se à manutenção do fundo de 

pasto aberto, ou seja, não cercado em seu perímetro. Desta forma, é permitida a 

possibilidade de que pessoas de outras localidades venham criar ali, seja dos lugares 

limítrofes, ou até de quem vem de lugares mais distantes, conforme exemplificou um 

sócio: “até do sítio do Feliciano, que é em Uauá, já veio botar criação aqui sem pagar 

imposto como outras associações”. A extensão da permissão do uso comum para outras 

localidades – desde que haja autorização prévia consensualmente acatada – permite que 

a área de fundo de pasto do São Pedro I esteja integrada a outras contíguas, também 

mantidas em aberto, sejam elas roças ou o fundo de pasto do Acaru.  

As reuniões da associação acontecem no último domingo de cada mês. Nestas 

reuniões são projetadas as decisões que envolvem a comunidade: realização de mutirões 

para limpeza das picadas da área (em 2011 foi realizado em abril, logo quando a 

caatinga estava alta e verde); mutirões de limpeza e manutenção das aguadas; 

fiscalização sobre o cumprimento das normas de preservação; recebimento de projetos; 
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diálogo com CDA e trâmites burocráticos para regularização da área. A chegada da luz 

elétrica, que ocorreu em 2009, mediante o programa Luz para Todos foi uma das ações 

vinculadas à associação.  

Entre os projetos
105

, além daqueles recentemente implantados pela ação da 

CAR, aos quais retornarei mais adiante, existe o repasse de micro-crédito voltado a 

caprino e ovinocultura. Em 2002, pegaram um projeto pelo Pronaf com três anos de 

carência, em empréstimos que variavam entre R$ 2.800,00 a R$3.900,00 e destinado a 

aquisição de animais e arame. Para muitos moradores, este sistema não foi benéfico 

porque fomentou o cercamento das roças e por não ser de fundo perdido gerou 

endividamento, já que o investimento da maior parte do dinheiro voltava-se para a 

compra de animais e que esta atividade acompanha algumas incertezas, pode acontecer 

perda de parte do criatório, com morte por doença de alguns animais, roubos, etc.  

A expectativa em receber o título de domínio, após a regularização, era grande 

até que em meados de 2011 chega ao conhecimento do grupo a alteração realizada pela 

Procuradoria Geral do Estado a respeito da emissão dos títulos para comunidades de 

fundo de pasto. A notícia de que o regime “voltaria” a ser a emissão de concessão de 

uso, com prazo de 20 anos, foi recebida de maneira desfavorável. A regularização via a 

emissão do título de domínio representava a garantia para se poder ter segurança para 

manutenção a área de fundo de pasto, daí ser um tópico que desperta preocupação.  

  

4.6. Reunião da associação 

No último domingo do mês acontecem as reuniões da associação e após duas 

semanas em campo eu pude me apresentar ao grupo
106

 e expor o motivo da minha 

presença e como estava caminhando a pesquisa que estava fazendo. O número de sócios 

é flutuante, mas naquele momento havia 38 sócios. Estes são contabilizados entre os 

homens que representam as unidades domésticas ou apenas a si próprios se forem 

solteiros. A participação direta das mulheres foi considerada maior anos atrás enquanto 

que aos poucos passou a ocorrer um esvaziamento por parte delas. 

                                                 
105 Quando se fala em projetos se quer dizer em primeiro lugar aqueles relativos a linhas de crédito para 
investimento na produção; apenas de modo secundário se tem referência a ações de modo mais contínuo, 
como as executadas pela CAR. 
106 Este é um dos termos que se emprega para se referir ao conjunto de sócios. 
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Naquele momento estavam na quarta gestão, tendo pela segunda vez Tibério 

como presidente; antecedido por Custódio Albano, e este por Pedro Ramos
107

. A vice-

presidência é ocupada por Dinho Ramos (neto de Esperdião); o cargo de secretária é 

ocupado por Vanusa (neta de João Nenê), vice-secretário Paulino (Muquém, genro de 

João Nenê); tesoureiro Custódio; os dois fiscais encontravam-se em São Paulo, em 

processo de serem substituídos em exercício por outros dois agentes. 

“Irmãos, estamos aqui na vossa presença, e que satisfação que eu tenho em 

mostrar pra vocês, porque mais vocês eu sou Tibério, sem vocês não sou ninguém” – 

desta forma Tibério abre a reunião e me apresenta em seguida. Expus ao grupo o motivo 

de minha presença, conforme já havia contado para algumas pessoas individualmente, 

muitas das quais estavam ali presentes. Já havia recebido autorização prévia para estar 

ali realizando a pesquisa, mas a confirmação dada pelo grupo era também necessária. 

Da mesma forma, em algumas situações em que, conversando informalmente com as 

pessoas, abordava os temas que eram de interesse para a associação, elas evitaram 

emitir opinião, mas pediram que eu tocasse nestes pontos na reunião, no sentido de 

considerar a soberania dos processos decisórios tomados pelos sócios da associação. 

Expliquei que se tratava de uma pesquisa que eu estava fazendo e sobre como foi que 

havia me interessado a conhecê-los, porque as descrições que ouvia sobre o São Pedro 

era de que ali era uma comunidade negra e mais ainda porque ao chegar lá havia 

„descoberto‟ ser uma comunidade de fundo de pasto e gostaria de saber a opinião deles 

a este respeito.  

Tibério disse que depois das minhas palavras ia dar a cada um o direito de 

perguntar. Pouco foi dito pelo grupo no que se seguiu. A respeito da identificação 

enquanto quilombola, disseram que agentes da AREFASE e de uma instituição não 

identificada, mas de Salvador, já haviam passado ali e exposto a questão. Houve 

manifestações contrárias por parte de alguns agentes do grupo presente naquele 

momento, embasadas pelo receio de que escolher pela lei de quilombola implicaria na 

negativa da CDA de que São Pedro fosse fundo de pasto, impedindo a regularização da 

serra – a área de fundo de pasto: 

Crispim: No meu ponto de vista, como ela falou isso aí, sobre os 

quilombolas, você vê que já veio duas pessoas aqui, que era pra fazer 

                                                 
107 Tibério é nascido no Muquém, mas morador do São Pedro há anos e sua esposa é da filha do João Nenê. 
Os outros dois, como os sobrenomes indicam, são o primeiro dos Albanos, o segundo, bisneto do Esperdião. 



125 

 

não sei o que para se tornar quilombola. Com certeza, eu acho que as 

ideias deles é se a pessoa estiver empolgada nos quilombola, e tudo, 

com certeza, eles vão deixar de mandar os documentos pra legalizar a 

serra. (Crispim, filho de Júlia) 

O medo de perder a serra está presente na fala de várias pessoas em outras 

situações. Há o receio de que o IBAMA venha a realizar fiscalizações e conclua que o 

fundo de pasto não está devidamente conservado, ou ainda que “o governo tome a 

serra” se perceber que se trata de um local propenso para mineração. No início de minha 

chegada havia a desconfiança de que eu estaria ali para realizar este papel, mas que não 

perdurou por muito tempo, pois foi seguido de um período em que o receio era que a 

pesquisa seria para que de algum modo eles fossem descritos ou registrados com fins a 

“se tornar quilombola”. Para dirimir estas dúvidas expliquei que o critério de quilombo 

perpassa a autodefinição. 

Ao longo do tempo da reunião foi discutida a questão da identidade quilombola 

e foi levantado o argumento de que nem todos do São Pedro I se consideram como da 

descendência dos que vieram do Acaru e que viveram no cativeiro e, portanto, eles não 

se sentiriam contemplados por esta categoria. Seguiu-se uma enunciação sobre a história 

da ocupação das famílias no local, de modo a elaborar um discurso que esteve em torno 

da tensão entre os dois polos representados por aqueles que não são da descendência e 

aqueles que são da descendência do cativeiro. Os negros do pé da serra tinham os 

direitos, ou seja, acessaram a terra por meio da compra do Acaru quando vieram de lá; 

ao passo em que os Albanos também tinham os direitos vindos da Torre, com 

embasamento inclusive da escritura da fazenda. Assim, distintas posições relativas aos 

territórios de parentesco e à territorialidades das terra dos herdeiros e dos negros do pé 

da serra convergem para a organização de um território de fundo de pasto. A área de 

fundo de pasto é considerada um bem comum que garante o uso no presente e também 

uma reserva para o futuro.  

A maior parte do tempo da reunião, que teve duração de quase duas horas, foi 

passada nesta conversa conduzida entre os sócios presentes. Não despertou interesse de 

muitos agentes que eventualmente se levantaram e saíram do Centro, tornando a 

retornar depois - e pejorativamente foi chamada de “conversa de bisavô” no sentido de 

dizer respeito a questões antigas que poderiam não ser interessantes naquele momento 

em que a preocupação com o futuro do fundo de pasto e outros problemas atuais são 

considerados de maior relevância. De toda maneira, perguntaram-me como poderiam 
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contribuir para a pesquisa e salientei que estava ouvindo as histórias dos mais velhos, 

porém que apenas tinha tido oportunidade de conversar até aquele momento com os 

descendentes de Esperdião e que não havia ainda conhecido a história dos Albanos, por 

exemplo. Custódio Albano, ali presente, se prontificou a estar disponível para uma 

entrevista.  

Uma das pretensões da pesquisa de campo era a realização de um survey. Ao me 

perguntarem na reunião sobre o que poderiam fazer para contribuir com minha 

pesquisa, expus que além de conversar com pessoas das outras famílias, também 

gostaria de realizar um survey e expliquei rapidamente a metodologia que consistiria em 

fazer um levantamento das casas apenas para me dar embasamento sobre o perfil das 

famílias e seu modo de vida, principalmente em relação às atividades produtivas.  Sobre 

este aspecto, não houve objeção quanto à convivência com eles e a realização da 

pesquisa qualitativa, como eu já vinha fazendo, mas não acharam interessante que eu 

fizesse um survey
108

, como eu propus, sob o argumento de que a CDA havia feito uma 

pesquisa em todas as casas, perguntando se eles queriam ser quilombolas ou fundo de 

pasto e a resposta é que queriam ser fundo de pasto.  

Com a organização da associação de fundo de pasto, o discurso prevalecente é 

que a união entre o São Pedro foi motivada porque a necessidade de defesa do território 

da fazenda suscitou a identificação em comum enquanto fundo de pasto, de modo que 

as diferenças entre as famílias foram colocadas em segundo plano – até o rompimento 

entre São Pedro I e II e a reafirmação da união interna do São Pedro I.  

A necessidade de defesa do território perpassa a posição dos agentes presentes 

na reunião sobre a decisão da PGE a respeito da não expedição dos títulos de domínio. 

Ao longo dos dias em campo, eu havia observado, por meio de conversas prévias que 

eles ainda não haviam se informado sobre a decisão da PGE que as comunidades de 

fundo de pasto poderiam passar a ter suas áreas cedidas por concessão de uso, o que me 

indicaram que eu apontasse na reunião. Expliquei o que significava esta alteração, 

principalmente em relação a dois aspectos principais: o uso por tempo determinado 

(naquele momento estava em pauta o período de 20 anos) e a possibilidade de alienação 

                                                 
108 A proposta de survey que descrevi seria um levantamento feito entre os moradores para obter dados 
quantitativos sobre de número de moradores, idade, escolaridade, atividades produtivas. Deste modo, 
intentava realizar um mapeamento, possibilitando observar o perfil sócio-econômico dos grupos domésticos 
e das famílias, bem como uma comparação entre estas. 
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caso os fins aos quais se destinam não sejam contemplados. Do mesmo modo que nas 

conversas individuais que havia tido, este ponto trouxe grande apreensão porque 

propiciou uma incerteza quanto ao futuro da regularização da área de fundo de pasto. 

Naquele momento da reunião, foi o tema que mais despertou interesse dos sócios 

presentes, em comparação com a “conversa de bisavô”. Imediatamente foi apontada a 

reflexão de que a concessão de uso diria respeito a mais uma forma coercitiva, de 

controle e fiscalização por parte do Estado e que o direito seria fornecido apenas a quem 

respeitasse a preservação da mata: 

Custódio: Tem que a fiscalização continuar assim como está, 

reservando para o fiscal depois olhar, ali tem uma obra que está 

cuidando dela, ninguém está desmatando, o fundo de pasto lá está 

organizado, porque não deixa ninguém desmatar, está sempre 

prosseguindo, mas com fiscalização, olhando, olhando, já pode levar 

pro governo e ver que aquele fundo de pasto está sendo administrado. 

Exponho esta primeira reflexão aqui unicamente para indicar como Estado é 

percebido de maneira ambígua: poder de regularizar o território com objetivo de 

possibilitar a manutenção da autonomia do grupo; e também poder de, mediante seus 

instrumentos de controle, utilizar-se do argumento de que o grupo não tem conseguido 

exercer sua autonomia satisfatoriamente e suprimir a formalização do direito. 

Diamantino (2008) observa que:  

“Sob tal orientação é impensável o estabelecimento de qualquer 

relação de re-conhecimento que não seja a cristalização de uma 

relação hierárquica entre senhor e escravo. O real destinatário da 

concessão estatal chega à concreta cidadania passando por um período 

de disciplinamento e ajuste à tecnologia e à cultura considerada 

adequada. Ele integra a relação jurídica estabelecida não como sujeito 

de direito, mas acusado de falta, da incapacidade, de incivilidade, 

devendo passar assim por um estágio probatório até comprovar ser 

capaz de adquirir autonomia quando será proprietário da terra, na 

esteira da doutrina que orienta este discurso, representa o modelo 

acabado, o topo mais elevado e distintivo da cidadania (Diamantino, 

2008, 125) 

 

Após esta exposta primeira reflexão, que não foi levada a cabo, decidiram 

procurar a CDA para saber maiores informações a respeito. Apesar de terem 

interlocução com a CPT, a AATR e o IRPAA, assessorias habituais entre as 

comunidades de fundo de pasto, ou redes de mobilização como a Central de Fundo de 

Pasto, a associação não se encontra afiliada a estas redes e seus sócios têm optado por 
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não participar ativamente de reuniões, encontros, seminários. Relação mais próxima tem 

sido mantida com o STR e com o MPA. Diante do que foi exposto, ficam duas questões 

para seguirmos adiante: 

1) Quais representações elaboradas a respeito da categoria quilombola em outros 

contextos que não este da reunião? 

2) Há 12 anos o grupo se mobiliza para a regularização da área. Esforços são 

empreendidos para alcançar isso, além das ações de organização política e de 

fiscalização para preservar a mata. O que significa o a área de fundo de pasto e qual sua 

importância para eles?  

Principio pelo último ponto. 

 

4.7. A Área de Fundo de Pasto 

“O que mais se vê na caatinga? 

Pau torto, porque certo não tem um.” 
Advinha de seu Idelfonso, filho de João Nenê,  

da fazenda São Pedro, hoje morador de Euclides da Cunha 

 

 

Antes do grupo se organizar e fundar a associação acontecia com frequência dois 

tipos de ações estranhas aos moradores do São Pedro: caça e retirada de madeira, ambas 

em grandes quantidades para fins comerciais. Pessoas desconhecidas, ou mesmo 

conhecidas de lugares próximos, carregavam o fundo de caminhonetes ou carrocerias 

com estes itens. Com a organização do grupo, houve maior possibilidade de realizar a 

preservação da reserva florestal com o impeditivo destas extrações e também uma 

fiscalização interna para que todos moradores atendam às normas sobre o uso dos 

recursos. As normas tornadas estatuídas no âmbito da associação tendem a fortalecer 

aquelas que já existentes nas práticas cotidianas. Uma destas normas é que para 

qualquer uso que se pretende fazer dos recursos da mata “tem que se conversar antes” 

O principal símbolo da identidade de fundo de pasto guarda referência ao 

sistema produtivo voltado à criação de caprinos soltos, tal como é formulado 

amplamente pelo movimento social. Este sentido está presente no São Pedro, tanto que 

um dos problemas econômicos que as famílias têm enfrentado constitui a parcelarização 
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das terras do vale e impedimento do criatório circular solto, causando restrição para 

aqueles que não possuem roça poderem ter realizar esta atividade produtiva. Assim, a 

área de fundo de pasto tornar-se-ia imprescindível, mas acaba por esbarrar no problema 

dos roubos dos animais. Os bodes não podem ser deixados soltos, é preciso que alguém 

fique permanentemente pastoriando, o que não é possível se fazer durante todo o tempo, 

por semanas ou meses a fio, para não correr o risco de perder toda a criação.  

O uso minguante do fundo de pasto para criação de bode, devido a este aspecto 

contingente, pode nos mostrar que haverá mais coisas a respeito do que esta área 

representa. As palavras de Tibério falam sobre um dos sentidos, que envolve a ideia da 

reserva, destinada ao uso sustentável de seus recursos no presente, de modo a preservá-

los para o futuro: 

Tibério: Pra que nós guardemos esse fundo de pasto? Nós temos que 

ver, um pé de pau que aquilo é um remédio pra nós, a mata, a comadre 

sabe também que ajuda a contar a chuva, né? É remédio pra nós 

também e pra todo sentido, sabendo que Jesus preparou e se preparou 

não é pra se acabar e no modo do sentido da pessoa que estamos aqui, o 

sentido era de acabar, quantos nomes de pau não tem conhecido em riba 

desta natureza, isso era em muito lugar e tinha era assim, e hoje se for 

um pra procurar, pra fazer um remédio, nossos assucessores curava as 

famílias com aqueles paus, e hoje nao tem, por que? Por mode desse 

acabamento, então nós estamos aqui, quando pedir informação, isso é 

de   , tem que falar claro pro grupo, que nós estamos reservando a fim 

de reservar a mata, a fim de reservar os pés de árvores, e deixar as 

pessoas que se amanhã, tiver uma necessidade de entrar no grupo e não 

ter onde trabalhar, nós vamos fazer uma tarefinha e dar uma tarefinha 

pra ter onde trabalhar e nós sendo unidos, nós semos tudo, e nao tendo 

união, nós nao semos nada! 

 

As plantas medicinais são muito valorizadas. Pelos casos que presenciei, podem 

ser usadas para tratar dores de cabeça, gripes ou resfriados comuns, gastrite e outros 

problemas de estômago, infecções no útero e doenças de pele. O uso destas plantas é 

feito em escala pequena, pois apenas se retira pequenas quantidades quando se precisa. 

Por outro lado, o extrativismo para fins comerciais já foi uma fonte de renda 

importante, responsável por ter chegado a reduzir as árvores, no caso da retirada de 

madeira, como já mencionado. Outros recursos extraídos para estes fins foram a casca 

de angico e sementes de jurubeba levados para serem vendidos com mais frequência até 

15 anos atrás, mas que tiveram impedimento de fato com a organização da 
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associação
109

. Este extrativismo comercial é muito criticado hoje pelas consequências 

ambientais causadas e era realizado pela ausência de outras fontes de renda – salvo a 

produção de sisal.  

O extrativismo comercial de lenha e dos recursos provindos das árvores 

mencionadas foi um dos problemas combatidos por outras comunidades de fundo de 

pasto, pois dada as poucas alternativas de geração de renda, esta opção acabava por ser 

executada mesmo ferindo as posições e práticas tradicionais de manejo dos recursos 

ambientais. Estas práticas encontram-se no mesmo plano que o sisal, um trabalho 

moralmente desvalorizado por também ser uma produção totalmente comercial que gera 

pouco dinheiro, leva muito tempo de trabalho familiar e esgarça fisicamente quem 

maneja esta produção. 

Por fim, a serra e a área atrás dela são lugares de memória. Envolvem as 

lembranças de passeios, caçadas e principalmente do trabalho de pastoreio dos 

vaqueiros. Estas lembranças estão nas palavras dos mais velhos, mas se atualizam entre 

os jovens. 

Fiz duas caminhadas pelo fundo de pasto, na primeira com um grupo de jovens 

cuja idade variava entre 12 a 32 anos, quatro homens e três mulheres a contar comigo, 

que se motivaram a me levar para conhecer o fundo de pasto. Andamos até o fim do São 

Pedro de Baixo, atravessamos as roças limítrofes, circulamos a serra, passamos por 

roças cercadas e outras abertas, e chegamos onde começa a área marcada pelo 

aceros
110

 da CDA. Sua localização é entremeada a um vale - mais estreito que o vale 

povoado da fazenda São Pedro, já descrito. Vai fazer margem com as serras e roças de 

Lage de Dentro e também o fundo de pasto do Acaru.  

As moças nunca tinham andado por ali, mas os homens conheciam bem. Isto 

estava de acordo com o que eu via no cotidiano, tanto no São Pedro, quanto por entre os 

lugares vizinhos, que as áreas de fundo de pasto, e de matas são em geral espaços de 

circulação preponderantemente masculinos, o que remete de imediato à esfera do 

                                                 
109 Angico (Piptadenia calubrina) é uma árvore cuja casca se utiliza para o curtume de couro; as sementes da 

árvore jurubeba (Solanun Paniculato) eram vendidas para a fabricação industrial de uma bebida. A extração 
destes itens foi generalizada na zona rural do semiárido, principalmente com a precarização das condições de 
trabalho e do modo de vida camponês, após o processo de entrada mais expressiva de investimentos 
capitalistas no campo pelos anos 1970 em diante. 

110 Aceros são os marcos implantados pela CDA na demarcação da área de fundo de pasto. 
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trabalho por serem locais de realização da parcela do trabalho de roça efetuado por 

homens. Notava também que são preferidos por homens jovens, considerando rapazes a 

partir dos 12 anos, que via passando a pé ou de moto geralmente em grupo, para 

caminhar pelo fundo de pasto em situações de lazer. Neste prisma se situa a caminhada 

que fiz com o grupo de jovens, que se divertiam em se intitular ludicamente como 

“bando de cangaceiros” e em contar histórias de situações vividas ou de ouvir dizer por 

ali, sobre animais já vistos, escapadas de cobras, situações de ter se “areado” (perdido) 

pela caipora, de cheias fortes do rio no tempo das trovoadas. Igualmente me contavam 

sobre o trabalho com criação, sobre a delimitação da área pela CDA e sobre a terra 

cercada pelo morador de Lage de Dentro.  

A caipora pode ser descrita como um ente sobrenatural cuja morada é 

geralmente nas áreas de matas que ela protege. As referências que ouvi diziam respeito 

mais direto a sua presença na região que envolve a serra do Velho Chico, a área de 

fundo de pasto e seu entorno. A caipora faz as pessoas se perderem (ou se “arearem”). 

Segundo as descrições, sem nenhum sinal aparente prévio, ela confunde as pessoas e 

seu senso de localização, ou dito de outra forma embaça os sentidos. Geralmente a 

caipora faz isso com aqueles que não conhecem bem o local onde se encontram, mas 

principalmente, com quem entra nas matas com fins escusos como caçar animais que 

não são permitidos e que não se destinam para alimentação ou derrubar árvores e retirar 

lenha. 

Podíamos ter caminhado ao redor da área, pela picada
111

 que a circunda, mas 

entramos pela caatinga, para “sentir o que é de verdade o fundo de pasto” e, para quem 

não conhece, imaginar o trabalho que é encontrar uma cabra que debandou. Depois de 

andarmos por entre passagens estreitas que tinham que ser abertas no mato espinhoso a 

facão, chegamos no arame. À margem desta cerca de arame, prossegue a picada do 

fundo de pasto beirando a margem da pretensa propriedade do morador da Lage de 

Dentro, considerada uma grilagem sobre a fazenda São Pedro. Quando a cerca acaba em 

quadrado rodeando sua própria terra, o aberto se alarga e vai fazer margem com outras 

roças, parte delas abertas no meio do vale, estas de moradores de São Pedro. Chegamos 

ao limite da fronteira com Acaru e fazemos o retorno, cortando pela serra, de volta à 

estrada. A área é cortada por dois regatos que enchem na época das trovoadas. 

                                                 
111 Caminho largo aberto no mato que margeia o perímetro da área de fundo de pasto. 
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Saber caminhar por entre a caatinga é uma forma de lazer e também um saber 

que se constrói enquanto experiência ao longo da vida. Para lidar com criação é preciso 

conhecer os animais que podem ser perigosos, como as cobras; as plantas de preferência 

para alimentação dos caprinos, as que podem ser utilizadas na forrageira e aquelas que 

são medicinais.  

Nos locais de mata e de caatinga se encontram animais que podem ser caçados.  

Esta atividade é, contudo, regulada por restrições. Além de filhotes e de fêmeas 

grávidas, alguns dos animais de caça estritamente proibida - e raramente encontrados - 

são o veado, o caititu e o jabuti. Estas normas são passadas entre gerações e sua 

existência antecede a fundação da associação. Acompanhei em algumas ocasiões 

homens adultos, parentes ou não de rapazes jovens instruindo-os sobre a este respeito. 

Observações similares a respeito destas restrições me foram ditas por Idelfonso, filho de 

João Nenê que foi residir em Euclides da Cunha, onde permanece desde a idade de 12 

anos, local onde o conheci e conversamos. Ele não conhecia a expressão fundo de pasto, 

mas contou que quando criança caminhava na serra do Velho Chico e na mata que fica 

atrás, onde nada era cercado. Levava a criação para pastagem e nestas ocasiões caçava 

algum animal para comer, mas evitava os filhotes e fêmeas, porque estes sãos os 

garantidores da permanência da existência de caça no futuro. Dentro do que observei, 

ocasionalmente se traz alguma caça pequena, quando é necessário um complemento de 

carne na dieta em casa – geralmente um preá (pequeno roedor), que são encontrados até 

nas capoeiras ralas de roças deixadas para pousio. 

Quando retornei a campo em agosto, Ronaldo um dos jovens que fizera parte do 

grupo na primeira caminhada pelo fundo de pasto, me contou que no intervalo que eu 

estive fora havia feito outra caminhada, desta vez com Tibério. Ao longo do tempo em 

campo, ele e sua noiva Vaneide (26 anos, neta de João Nenê) foram interlocutores 

centrais com quem dialogava sobre aspectos relacionados aos negros do pé da serra – 

Ronaldo foi o primeiro a mencionar esta expressão - sobre preconceito racial lá e 

alhures e com quem cheguei a conversar sobre a legislação sobre quilombos. Fazia dois 

meses que ele tinha chegado de São Paulo para permanecer no São Pedro, terminar a 

construção de sua casa e se casar. Em junho, ele estava pensando se ia ou não entrar 

para a Associação. Em agosto, decidiu-se positivamente depois deste passeio. Conforme 

me explicou, aprendera com Tibério a importância do fundo de pasto e que “o certo 

seria que toda comunidade tivesse seu fundo de pasto”. Contou que Tibério o levou para 
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“um lugar que tem umas árvores altas”, que ele Ronaldo, não conhecia antes e que 

valeria muito a pena que eu também fosse lá. 

Dias depois, foi minha vez de fazer uma caminhada com Tibério. Cortamos por 

sobre a serra e fomos até o “lugar que tem as árvores altas”: uma roça comprada por ele 

há muitos anos, na parte baixa e central do vale, entre aquelas abertas que margeiam o 

fundo de pasto. Não tenho precisão da altura delas (estimativa de uns 30 metros), mas a 

preciosidade é grande, “riqueza da natureza”, como disse Tibério, pois tanto ele, quanto 

no dizer de Ronaldo, não conheciam árvores tão altas. Pode-se dizer que contrariando as 

advinhas, crescem reto na caatinga. Este lugar é voltado a preservação permanente. 

Outros lugares, como as áreas mais ao topo de elevações podem ser usadas como fonte 

para forrageira, desde que quando inclusa na área de fundo de pasto haja permissão da 

associação e que se saiba extrair galhos e folhagens de modo apropriado, sem desmatar 

e impedir a manutenção das plantas. 

 

4.8. Quilombo: representações de agentes externos  

Na representação de moradores do Monte Santo, seja da zona urbana, seja de 

outras localidades, duas das comunidades negras do município são mencionadas como 

sendo Acaru e São Pedro. Por parte de alguns agentes sociais, posicionados em órgãos 

públicos e movimentos sociais, ambas seriam também comunidades quilombolas ou ao 

menos tendo o potencial para buscar o reconhecimento como tal. A descrição que segue 

orienta-se em torno de duas esferas: 1) funcionários da CAR; 2) agentes sociais ligados 

à AREFASE, alguns deles atuando também na equipe de ATES/ INCRA. Estes agentes 

foram identificados entre aqueles que tiveram uma atuação no São Pedro voltada à 

questão da identidade e reconhecimento quilombola. Outro destes agentes é o professor 

de teatro Tom Milagres, mas considerei mais pertinente posicionar a descrição a 

respeito de sua atuação no próximo item, referente aos significados internos da 

categoria quilombo.  
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4.8.1. CAR  

Em abril de 2011, logo após o primeiro contato em campo, procurei o escritório 

regional da CAR em Euclides da Cunha. Buscava obter dados a respeito dos projetos 

que esta agência desenvolve no São Pedro. Ao me apresentar e à pesquisa de campo que 

intentava iniciar, os responsáveis pela coordenação do programa Gente de Valor, 

Idvandro Nery e Wladynéa Albuquerque esboçaram seu interesse em fazer uma parceria 

com antropólogos e pediram que eu intermediasse o contato com algum professor da 

UFBA que estivesse disposto a coordenar uma equipe voltada a uma “Consultoria para 

Construção do Processo de Auto-Reconhecimento de Comunidades Remanescentes de 

Quilombos”
112

, cujo objetivo principal seria “Realizar consultoria para a construção do 

processo de auto-reconhecimento de comunidades remanescentes de quilombos, tendo 

em vista sua regularização fundiária”. Julguei por bem naquele momento indicar Cíntia 

Beatriz Müller, orientadora da pesquisa de mestrado, e nas semanas seguintes, 

intermediei o contato entre os dois lados.  

A atuação ocorreria em quatro municípios (Monte Santo, Euclides da Cunha, 

Cansanção e Nordestina) e teria como produtos um relatório final no qual constaria um 

levantamento de aspectos culturais, históricos, religiosos e econômicos das 

comunidades; além de uma indicação sobre explicação de procedimentos para obtenção 

da Certidão pela FCP e para realização do Relatório de Identificação e Delimitação de 

Terras ocupadas por Remanescentes de Quilombos (RTID) junto ao INCRA – este 

último aspecto também concernente à metodologia, pois seria um dos pontos a serem 

discutidos e apresentados às associações comunitárias. A equipe consultora esclareceria 

a comunidade a respeito das políticas públicas voltadas às comunidades quilombolas. O 

Termo de Referência ressalta que uma condição para sua continuidade do processo 

constituiria a prévia aprovação em Assembleia com o devido quórum de no mínimo 

80% de moradores de cada comunidade. O modelo previa que o cronograma de 

atividades deveria ser estabelecido de modo que até dezembro de 2012, as comunidades 

deveriam ter seu processo de auto-reconhecimento concluído
113

.  

                                                 
112 De acordo com o Termo de Referência fornecido. 

113 Esta data está em relação ao período em que finda também a gestão do governo estadual de Jacques 
Wagner (PT), e também com os cargos de comissão da coordenação das Secretarias e demais agências 
subsidiárias. Uma preocupação seria conseguir finalizar o processo sob risco que não pudesse ter 
continuidade caso o poder executivo não permanecesse na mesma legenda.  
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Em análise com a professora Cíntia Müller, concluímos que apesar dos aspectos 

positivos da proposta, sobretudo pela visibilidade que confere às comunidades de 

quilombos, a realização de tal trabalho seria problemático, por atrelar a ação política de 

estímulo à auto-atribuição e reconhecimento étnico ao poder simbólico do Estado por 

pretender uma mobilização enfeixada a partir de um órgão público. Foi realizada uma 

contra proposta voltada à realização de oficinas pontuais com objetivo de informar às 

comunidades sobre os significados e implicações do reconhecimento como quilombo, 

mas esta não foi aceita. Portanto, naquele momento, no que tangia a meu alcance, a 

contratação de consultoria não foi levada em curso.  

As comunidades às quais se voltaria o trabalho de consultoria foram escolhidas a 

partir de um levantamento realizado entre comunidades rurais das cidades mencionadas. 

A execução deste levantamento coube à AREFASE, através de um convênio com a 

CAR, mediante o qual um detalhamento destas comunidades foi empreendido visando 

como objetivo principal eleger as localidades com mais baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) para serem aquelas que viriam a receber o suporte do 

projeto Terra de Valor - executado pela Secretaria de Desenvolvimento e Ação Regional 

(SEDIR) através da CAR. O Terra de Valor é um programa voltado ao desenvolvimento 

rural sustentável, com geração de renda e promoção de capital social. As comunidades 

pesquisadas foram divididas em subterritórios, estabelecidos a partir da contiguidade 

geográfica e aproximação social e histórica. O levantamento foi realizado a partir de 

DRP‟s em cada sub-território
114

, com observação de aspectos econômicos, históricos, 

ambientais, culturais e sociais; além de “relações de gênero, raça e etnia” (CAR/ 

AREFASE, 2008).  

             Ao fim da pesquisa, se constatou que em Monte Santo as comunidades rurais 

com mais baixo índice de IDH eram as comunidades negras (São Pedro, Acaru, Lage do 

Antônio, Jurema) o que indica uma limitação histórica de acesso a políticas públicas a 

estes grupos. Outras três comunidades são Laginha, Lage e Alexandre. Conhecidas 

como comunidades brancas em Monte Santo – a Laginha especialmente. Estas três 

comunidades se localizam a margem da BA-220 que interliga Monte Santo a Euclides 

                                                 
114 Segundo os relatórios desse programa, os DRPs (Diagnóstico Rural Participativo) constituíram em 
levantamentos realizados em encontros, nos quais participavam representantes das comunidades dos 
subterritórios relatavam a história da comunidade, levantamento dos problemas, fortalezas, ameaças e 
dificuldades, elaboração de um plano de ação; constituição de comitês comunitários e conselhos 
subterritoriais.  
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da Cunha e foram alvo de graves situações de grilagem para especulação imobiliária. O 

maior entrave vivido hoje constitui a alta concentração fundiária e a ausência de terras 

disponíveis para os moradores associada à fragilidade da organização e mobilização 

política autônomas. Pelas razões mencionadas, veio a ser considerado que as políticas 

redistributivas direcionadas ao conjunto de comunidades com baixo IDH deveriam ser 

conjugadas a um reconhecimento específico no que se refere às comunidades negras. os 

técnicos da regional de Euclides da Cunha avaliaram que seria importante realizar 

intervenções para estimular o auto-reconhecimento.  

          Foram organizados subterritórios que aglutinam duas ou mais comunidades 

territorialmente contíguas, de modo que recursos e projetos sejam passados em 

conjunto. Acaru, São Pedro I e São Pedro II foram intitulados como subterritório Duas 

Irmãs. Além da contiguidade territorial, os laços de parentesco e principalmente a 

relação histórica entre as duas fazendas foram os argumentos para esta unificação.  

Em 2009 os moradores de São Pedro, por via da Associação, realizaram um 

levantamento das casas que necessitavam de implantação de cisterna e quem desejava 

ter também uma horta pelo modelo Quintal Produtivo (cf. Capítulo I). Estes dois itens já 

foram implantados. Pelo planejamento, a cada subterritório compete organizar-se em 

conjunto por via de uma Comissão e também receber e utilizar de modo compartilhado 

os benefícios do Projeto. Dentre estes, estão no aguarde uma maquinaria de 

beneficiamento de frutas para fabricação de polpas e uma casa de farinha elétrica para o 

São Pedro; no Acaru já chegaram uma máquina forrageira
115

, um trator e sala de 

informática.  

Por parte dos moradores do São Pedro, este modelo de subterritório é 

parcialmente celebrado porque enaltece os laços históricos e sociais (como as relações 

de parentesco e solidariedade) entre as duas fazendas, pois, como se diz: “Os daqui 

visitam os de lá quando morre alguém, e os de lá também visitam os daqui”. O 

problema é o gerenciamento da destinação dos benefícios e a dificuldade em deslocar-se 

de uma localidade a outra para usá-los. Ademais, a clivagem entre São Pedro I e II 

dificulta a mobilização conjunta.  

                                                 
115 A máquina forrageira permite um melhoramento na alimentação da criação no período de estiagem. 
Plantas que não ressecam neste período, sabugos de milho, cascas de mandioca e até licuri podem ser 
triturados na forrageira e servir de alimento aos animais. 
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Além da proposta de consultoria mencionada, também passaram a articular 

encontros em conjunto com a EFASE inter e intra subterritórios para promover a 

reflexão sobre cultura e memória relativa às comunidades como meio de estimular a 

identificação de seus moradores como quilombos e sua mobilização para este 

reconhecimento jurídico-formal, visando a regularização dos subterritórios enquanto 

territórios quilombolas.  

Outro programa da CAR chama-se Quilombolas (Projeto de Inclusão das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos), realizado pelo escritório central da 

agência. Este projeto, financiado pelo FDSJ e pelo Banco Mundial, é voltado à 

promoção do associativismo, organização política das comunidades quilombolas, 

inclusão digital e qualificação destas para que tenham maior iniciativa e facilidade de 

acesso a políticas públicas como outros projetos de infra-estrutura econômica e 

produtiva. Tem como prioridade as regiões do Baixo Sul, Litoral Sul, Chapada e Velho 

Chico
116

.  

Após as ações iniciais relativas a este projeto, o governo do estado da Bahia 

procurou ampliar o escopo deste modelo de intervenção, estruturando-o para além dos 

quilombos, desenvolvendo a Coordenação de Apoio aos Povos e Comunidades 

Tradicionais, também incorporada à CAR e com a tentativa de vir a realizar este entre 

outros projetos
117

. A Coordenação passou a executar o projeto, em parceria com a 

SEPROMI, SECULT e SEDES. Acrescento que os agentes, funcionários da CAR que 

atuam neste projeto, tem procurado enfatizar em suas ações nas comunidades que a 

organização política delas venha a possibilitar a regularização fundiária.  

Como Monte Santo, Euclides da Cunha e demais cidades do entorno não são 

visadas prioritariamente pelo projeto Quilombolas, com inspiração neste projeto, a 

regional de Euclides da Cunha, vinculada ao programa Terra de Valor, tomou a 

iniciativa de procurar realizar ações neste sentido
118

. 

Em visita ao escritório da Coordenadoria, os funcionários me repassaram uma 

relação de comunidades quilombolas na Bahia, especificadas por município, incluindo 

tanto aquelas certificadas pela FCP, como não certificadas - haja vista que uma das 

                                                 
116 Fonte: site da CAR. <www.car.ba.gov.br> 
117 Entrevista concedida por Antônio Silva, coordenador da referida Coordenadoria; em setembro de 2011.  
118 Informação prestada pelos coordenadores do Gente de Valor, regional de Euclides da Cunha.  
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ações constitui a assessoria para as comunidades que almejam a certificação. A listagem 

inclui também comunidades que não estão em seu campo direto de atuação, ou seja, 

além das regiões do estado em que trabalham, e foi elaborada a partir da coletânea de 

indicações de variadas fontes: escritórios regionais da CAR, SEPROMI, 

GEOGRAFAR/ UFBA, INCRA. Por esta via, encontram-se indicadas na listagem em 

relação a Monte Santo: Jurema do Alto Alegre e São Pedro.  

 

4.6.2 EFASE  

Em princípio de junho de 2011, acompanhei uma reunião da AREFASE em 

Monte Santo, na qual me apresentei e a pesquisa de campo que estava em início naquele 

momento, para os presentes, incluindo aí um grupo de estudantes de direito da UEFS, 

vinculados à AATR. Diante disso, alguns dos presentes mencionaram que São Pedro e 

Acaru poderiam pleitear o reconhecimento como quilombola, opção vista como mais 

benéfica no contexto de incerteza quanto aos procedimentos jurídicos sobre as 

comunidades de fundo de pasto, dado o retorno da PGE quanto à concessão de uso.  

 Além da questão objetiva que se refere ao território, salientaram a importância 

de um reconhecimento devido a aspectos culturais e simbólicos, sobretudo como reação 

ao preconceito racial vivido em São Pedro e Acaru, por serem estas comunidades de 

maioria da população negra, e por terem indicações fortes da descendência e relação 

histórica com a escravidão. Neste aspecto, os registros materiais existentes, como os 

tanques construídos pelos escravos seriam evidências desta relação histórica a apoiar a 

assertiva de reconhecimento quilombola. Ainda mais tendo em vista que comunidades 

como Jurema e Lage do Antônio, que mesmo não possuindo evidências materiais tão 

marcantes, já teriam um processo de mobilização direcionado neste sentido por terem 

maior organização política
119

.  

 A AREFASE, como já mencionado, foi a executora da pesquisa de levantamento 

de dados. A descrição no Plano de Desenvolvimento Sustentável – Subterritório Duas 

Irmãs (São Pedro e Acaru), apresenta o seguinte: 

                                                 
119 Este dado apenas salienta, a meu ver, a concepção de que comunidades quilombolas não são alicerçadas 
em critérios objetivistas e substancialistas, como vestígios arqueológicos, mas na organização política 
construída sobre relação entre identidade e território (Almeida, 2011).  
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Sua formação, em essência, é de povos afro-descendentes, o que 

é bastante evidente ainda nos dias de hoje pela presença maciça 

de pessoas negras. Nele, habita em média 218 famílias, sendo as 

mais tradicionais, as dos Srs. Candinho, Cantílio, D. Júlia, Sr. 

Manoel e D. Lindu. (CAR/ AREFASE, 2008) 

No relatório, a descrição do histórico de Acaru remete à chegada de João Dias 

vindo de Mata de São João e da compra da fazenda na Casa da Torre, e que a maioria da 

atual população descende dos escravos que viveram nesta fazenda. É mencionada a 

fundação da Associação de Pequenos Produtores de Acaru e que existe no subterritório 

uma área de fundo de pasto. O número insuficiente de aguadas é descrito como um dos 

principais problemas do subterritório, ao qual se acrescenta a necessidade de mudança e 

intervenção para projetos de incentivo à geração de renda como beneficiamento de 

frutas nativas, bem como regularização do fundo de pasto e a parcelarização das terras: 

Situação semelhante se dá quanto à terra não só no que diz respeito à  

produção como na questão moradia já que sua divisão se dá pela 

presença de minifúndios. Contam hoje com uma pequena área de Fundo 

de Pasto, que ainda está em processo de regularização. (CAR/ EFASE, 

2008, s/p) 

 

A necessidade de definição entre as duas categorias identitárias não significa 

necessariamente por negar que São Pedro – e Acaru - sejam comunidades de fundo de 

pasto, haja vista a própria descrição do Plano de Desenvolvimento, destacada acima; 

mas para salientar que se trata de uma necessidade quando posicionada frente ao Estado 

para reivindicar suas demandas, como resume Manoel Andrade, morador do Muquém e 

agente ligado à EFASE e ao STR:  

Manoel: São 35 áreas de fundo de pasto no município de Monte Santo; 

aí cada um que... porque tem uns que não se movimentam, mas uns 

ainda não se definiram, se é área de fundo de pasto mesmo, se é... 

porque cada um objetivo que você falou e tem pessoas que se 

enquadram nisso e ele tem que conhecer se ele é comunidade 

tradicional, se é fundo de pasto, se é... tem que definir o que ele é, para 

ali ele ter um documento declarando que essa comunidade tal é esse 

aqui. No caso, por exemplo, teve uma época que nós daqui do Muquém 

veio um formulário perguntando o que é que vocês querem mesmo se 

definir, quer dizer, buscando, ai trazia; aí a gente se definiu mesmo 

como área de fundo de pasto, por isso que a gente se enquadra como 

fundo de pasto. Todo lugar que a gente vai, a gente defende fundo de 

pasto. Que quando chega no INCRA, no órgão do governo que vai 

avaliar caso a caso, aí eles exigem um documento provando a sua 

categoria. 
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Sobre este jogo das classificações, as conversas com técnicos vinculados à 

equipe de ATES/ INCRA, que atuam simultaneamente como monitores da EFASE, 

foram também elucidativas. Além disso, eles me trouxeram exemplos de como a 

necessidade de definição perpassa outras comunidades que podem ser regularizadas 

como projetos de assentamento pelo INCRA, mas que se consideram e buscam realizar 

a organização de seu território como fundos de pasto, delimitando uma área para este 

fim de modo contrário à divisão em lotes individuais que constitui a normativa do 

INCRA sobre os assentamentos. Este é o caso, por exemplo da Lage do Antônio, que 

teve uma parte de seu território primeiramente suprimida por grilagem e depois 

transformada em projeto de assentamento. Além destes casos, tem-se a questão das 

políticas agrárias destinadas aos fundos de pasto, sendo vigentes as mesmas destinadas 

aos assentamentos de reforma agrária através de cadastro no INCRA e que se mostram 

descontextualizadas e insuficientes.  

As impressões destes agentes externos norteiam-se em torno do que podemos 

considerar como referente à necessidade do reconhecimento moral relativo às 

experiências sofridas pelo grupo como sendo de desrespeito e injustiça (Honneth, 2003), 

devido à situação de escravidão e ao preconceito racial hoje presente. Mas este não é o 

único aspecto, pois enfatizam que a opção pelo reconhecimento como quilombo pode 

ser mais positiva no atual panorama de incertezas quanto ao futuro dos territórios de 

fundo de pasto, devido à problemática relacionada à concessão de uso e à necessidade 

de luta pela reestruturação do marco jurídico. Por seu turno, a legislação sobre 

quilombolas é considerada mais avançada como propiciadora de políticas 

redistributivas, por se tratar de uma área tradicional e garantir a titulação da 

propriedade definitiva do território. Apenas em segundo plano se menciona que outro 

benefício seria a existência de outros direitos, ou políticas públicas direcionadas (em 

educação, merenda escolar e saúde), necessários nestas localidades, tal como 

demonstrado pelo mapeamento realizado. 

 

4.9. Quilombo: representações no São Pedro I 

 

As narrativas da memória coletiva em sua riqueza de detalhes e emotividade 

sobre a situação de vida dos assucessores no cativeiro representa a meu ver o campo 



141 

 

mais central a respeito da subjetividade envolvida nos significados com os quais a 

identificação enquanto quilombo podem ser formulados. Conforme O‟Dwyer (2002a), a 

origem comum, em seu sentido weberiano, e a formação no sistema escravocrata 

constituem dois critérios que costumam ser constitutivos das identidades das 

comunidades remanescentes de quilombos. A situacionalidade deve ser sempre 

posicionada, pois, apesar de tais grupos se reportarem ao passado, refletida mesmo em 

um “gosto pelas origens”, este é importante na medida em que refletido como 

constitutivo do presente do grupo, de sua identidade, elaboração das fronteiras de 

pertencimento e de sua ação política (O‟Dwyer, 2002b).   

Outras impressões mais diretas a respeito da identificação como quilombo 

estiveram presentes no primeiro contato com o campo, em abril de 2011. No domingo, 

houve uma atividade no prédio escolar do São Pedro I, com avaliação da saúde de 

crianças e mulheres cadastradas no Bolsa-Família. Ao longo do dia, as mulheres 

chegavam com seus filhos, havia confirmação do cadastro e em seguida, Valdineide,  a 

agente de saúde, tirava as medidas de peso e altura delas e das crianças para verificar e 

acompanhar casos de desnutrição. Conversei com elas um pouco, ante a curiosidade em 

saber como eu tinha ouvido falar do São Pedro, disse que havia ouvido dizer ser uma 

comunidade negra. Valdineide riu muito e começou a brincar “Negro não, aqui é todo 

mundo loiro do olho verde!”; e a cada nova mulher que chegava na sala, especialmente 

se era negra, ela brincava “Chegou mais uma do olho verde!” e houve um riso geral por 

este tempo.  

Valdineide tomou uma folga rápida de seu trabalho e conversou comigo. 

“Quilombola é a pessoa negra!”, ela me explica. Levou-me para conhecer o tanque do 

Velho Chico e me explica que sua construção foi feita pelos escravos. Perguntei como 

eles tomaram conhecimento a respeito da questão quilombola e ela me contou que se 

recorda de ter ouvido falar pela primeira vez em quilombola uns quatro meses antes, 

quando chegou um homem chamado Tom, que agrupou alguns jovens, com eles visitou 

o tanque dos escravos, achou-o muito bonito, tirou fotos e disse que “a gente tem que 

reconhecer”. Desde então, começou a organização de um grupo de teatro voltado para 

jovens.  

             Nos primeiros dias, a explicação geral que diziam era que preconceito racial não 

seria um problema no São Pedro, pois todas as pessoas seriam “de uma qualidade só”. 

Com o tempo, os comentários, principalmente das mulheres jovens e solteiras, já 
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marcava a diferença quanto a isto. O estigma sofrido é descrito como preconceito que 

me parece que se refere a expressões explícitas e diretas de discriminação racial; os 

casos mais comuns diriam respeito a considerar alguém feio por ser moreno; criticar 

seus traços faciais ou a textura de seu cabelo; também quando alguém é deferido nos 

namoros pela mesma razão.  

Assim é que por um lado, a conjunção com Acaru, para a formação do 

subterritório Duas Irmãs, é associada à família negra, por parte de quem se situa nesta 

posição, em uma ênfase às relações de parentesco entre as localidades, pois grande parte 

dos moradores do São Pedro descende de pessoas que viveram no cativeiro no Acaru e 

migraram depois. Embora seja muito bem delimitado quem é de cada localidade, este 

vínculo do passado é enaltecido para justificar a união, desta vez não referente apenas a 

São Pedro I, mas às Duas Irmãs. Para quem não se posiciona como parte dos morenos, 

também se manifesta em defesa dos benefícios e projetos que tem chegado.  

Portanto, considero que fazer parte da família negra, ser da descendência do 

cativeiro são representações que podem tentar exprimir quais são os significados 

internos do que se compreende pela categoria quilombola – ou carambola, como 

também é dito. Acredito que estes significados adquirem sentido mais pleno 

observando-se as narrativas da memória coletiva, cuja riqueza de detalhes sobre a 

vivência dos assucessores na escravidão ressalta a força que possuem no presente. Há a 

enunciação de uma diferença expressa pelo topônimo negros do pé da serra. Assim, 

como defende Martins (2010), a exterioridade da categoria quilombo deve ser 

relativizada, pois sua apropriação é realizada mediante a aproximação a elementos 

eleitos pelo grupo – saberes, práticas e representações de si. Logo, quando acionada 

politicamente por um grupo, não constitui uma mobilização instrumentalista em prol de 

uma identidade. 

Alguns moradores do São Pedro se lembram das duas “festas dos quilombolas” 

ou também chamada “festa dos carambolas” que aconteceu por volta de novembro de 

2010, motivadas pela CAR e EFASE. A primeira delas foi no Jatobá, comunidade 

situada no município de Cansanção; a segunda no Acaru. Nos relatos de quem 

participou
120

, as músicas, danças e comidas foram os aspectos que mais agradaram. Os 

organizadores pediram que as pessoas levassem as comidas “do tempo velho” para 

lembrarem de como era a vida no passado: licuri, pipoca, imbuzada de imbu verde, 

                                                 
120 Dois adultos da família da Jula; duas jovens, uma da família do Esperdião e outra do João Nenê 
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maniçoba, colocadas e servidas em cabaças. A música também foi lembrada porque 

houve batuque e samba com pandeiro; as pessoas lembravam dos versos de uma música 

“Dança aí nego nagô, dança aí nego nagô”. Também cantaram Reis na festa do Acaru
121

 

e em ambas houve banda de pífanos. Distribuíram uma muda de acerola para cada 

participante.  

A narrativa sobre a festa, músicas e danças desses encontros foi a linguagem em 

que se expressou Crispim, morador de São Pedro e sócio da associação de fundo de 

pasto, para me explicar o que ele entende por carambolas. Perguntei porque essas 

comunidades participaram da festa dos carambolas e não outras. Teriam algo de igual 

entre si e diferentes das demais? Ele olhou pro lado, pensou um pouco e disse que “a 

carambola que fala tem esse negócio da banda de pífanos acompanhando”
122

.  

Enquanto Acaru é associada aos Reis, ao lundu, ao ABC de seu Antônio da 

Maricota e sanfoneiros, São Pedro é lembrada pela zabumba
123

. A zabumba era formada 

antigamente pelos netos do Esperdião (Davi, Dedé, Hilário e Firmino) e tocava nas 

festividades durante todo o período junino, em paralelo à novenas para São João, Santo 

Antônio e São Pedro. Tornou-se muito conhecida porque também tocava em outras 

festas nos lugares vizinhos, como a festa da Santa Rosa em setembro, que levava nove 

dias com esta e outros grupos caminhando pelo povoado. Na festa dos quilombolas no 

Acaru a banda foi lembrada em homenagem. Pessoas da geração mais jovem – bisnetos 

de Esperdião – tem procurado retomar uma nova banda de pífano. A mazurca, que 

também é tocada pelos sanfoneiros do Acaru não é lembrada em relação à festa dos 

quilombolas – pelas informações que obtive no São Pedro este estilo musical é 

rememorado como associado aos antigos senhores brancos.  

As antigas celebrações do santo padroeiro da fazenda eram regidas pelas 

novenas que levavam todo o mês. Começavam em primeiro de junho. Por treze dias se 

rezava o terço de Santo Antônio; no dia 14 começavam os nove dias de reza para São 

João. No dia 24, vinham as 9 rezas para São Pedro, sendo cinco eram feitas à noite e 

                                                 
121 A festa de Reis do Acaru é considerada uma de suas “tradições”. 
122 Considero que as ações destes agentes externos mediante a promoção destes eventos pode fazer-se 
relacionar a um processo de invenção das tradições (Hobsbawn e Ranger, 1997), pois certos conteúdos 
culturais passam a ser refletidos e aproximados como fatores constituintes de um processo de identificação.  
123 No São Pedro, não encontrei maiores informações sobre o lundu, salvo ser referido como uma dança que 
era de costume dos negros antigamente, assim como o samba. O ABC é um tipo de poesia ritmada, famosa 
na região nas recitações de seu Antônio da Maricota morador do Acaru. O Reis, ou Folia de Reis costuma ser 
celebrado, com interrupções, em 06 de janeiro. A zabumba é um conjunto musical, conhecido também como 
banda de pífanos, formado por quatro ou cinco membros que tocam gaita (nome dado ao pífano), caixas, 
zabumba e triângulo.  
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quatro à tarde para dar tempo de terem finalizadas no dia 28. Estas novenas aconteciam 

no tempo da juventude dos mais velhos quando tocava a zabumba e animava durante 

todo este período. Elas eram feitas na casa de Manoel e Maria, filhos do Esperdião. O 

fim destas novenas é envolto em silenciamento, pois se relaciona  a uma circunstância 

trágica, por um conflito pessoal com uma pessoa de fora que acabou por queimar as 

imagens, por volta dos anos 1960. 

Em tempos mais recentes, é muito lembrado pelos descendentes de Esperdião 

que no período da quaresma eram feitas rezas, em que se carregava uma imagem de 

Nossa Senhora de casa em casa, por todo São Pedro de Baixo – uma vez chegando até 

Santa Rita, para “ir ver uma cruz”. Em cada casa se fazia rezas e se deixava a imagem 

por uma noite. No dia seguinte, era levada a outra casa.  

Depois de circular por todo São Pedro de Baixo, as últimas casas que passavam 

eram aquelas onde hoje moram os mais velhos da família do Esperdião, até chegar a 

uma “casinha de vara”, onde morava Vera, filha do Esperdião, já falecida. Ali se fazia a 

“derradeira reza”, na Sexta-Feira da Paixão. Aí se tinha uma procissão, pois neste dia 

vinham pessoas dos lugares vizinhos (Acaru, Muquém, Saco Fundo, Baixas - 

comunidade depois do Acaru), e também os parentes que moram em Euclides da Cunha.  

Uma pessoa muito lembrada por representar um papel forte para a organização e 

para convidar e estimular as pessoas a participarem das rezas é Valdineide. Por volta de 

1993, com 14 anos, ela se aproximou da Pastoral da Criança, e após algum tempo 

passou a ser “líder da pastoral da criança, catequista, animadora da comunidade, 

animadora do curso dos jovens, animadora do curso de batismo”.  Ela se lembra da 

Vera, filha de Esperdião, que tinha idade bem avançada:  

Aí quando nós ia, todo mundo sentado, aí um trabalho pra Vera vir, se 

sentar, tinha que se sentar em um tamborete, tinha que dar o terço a ela, tinha 

que ela começar a fazer a oraçãozinha lá, de frente às imagens o povo todo 

aguardando, esperando, bem devargazinho, aí tinha um filho que dizia 

“Mamãe, principeie, mamãe!” Principeie é um modo de dizer que, em vez de 

dizer “mamãe, comece”. Quando ele não dizia, ela dizia: “agora vocês 

principeiem”. O principeie era começar a reza!  

 

O falecimento de Vera ocorreu pouco antes de 2004, quando Valdineide casou-

se, mudou para Santa Rita (embora em um lugar fronteiriço com São Pedro), começou a 

trabalhar como agente comunitária de saúde, e teve três filhos. Paralelo a isso, foi o 
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momento em que a Festa Tradicional começou a acontecer de modo a se tornar a 

festividade central do São Pedro I.  Com tudo isto acontecendo, as rezas e a procissão 

se acabaram - sem deixar de haver saudade, e a própria Valdineide pensa em retomar 

quando seus filhos estiverem mais crescidos. Além disso, muitas pessoas deixaram de 

ser católicas e se converteram a crentes, participando dos cultos da Assembléia de Deus 

que acontecem no São Pedro II.  

*** 

Entre fins de 2010 e início de 2011 um grupo de teatro foi formado a partir da 

ação do professor Tom Milagres, diretor de cultura da Secretaria de Cultura do 

município que estimula e organiza grupos de teatro em comunidades rurais. Durante os 

meses de maio e junho o grupo de teatro havia sido interrompido por iniciativa dos 

jovens para que eles ficassem apenas dedicados aos ensaios da quadrilha de 

apresentação nas festas juninas. Pelo mês de agosto, retornaram às atividades e 

acompanhei um de seus encontros, que acontecem uma vez por semana, à noite.  Os 

jovens e o professor se reúnem no terreiro da casa de uma moradora, próximo aos 

biombos. Estavam presentes aqueles que fazem parte do grupo (oito jovens), ou quem 

deseja apenas acompanhar. A dona da casa coloca para fora bancos e cadeiras para que 

todos se sentem. Neste dia, o objetivo era iniciar a preparação de uma peça de teatro 

para ser apresentada no Dia da Consciência Negra em Monte Santo. O professor levou 

um texto de um artista de Monte Santo e entregou uma cópia a cada um presente. 

Alguns jovens disseram não entender o que seria consciência negra. Por outro 

lado, uma jovem perguntou, após olhar atentamente para o texto “Mas se é no dia da 

consciência negra, porque a peça é sobre sertão?”. Após novas conversas, os jovens 

propuseram criar uma nova peça, que tivesse dança.  Começaram a tentar pensar em 

ideias do que poderiam fazer.  O professor foi estimulando através de perguntas: “O que 

é consciência negra?” Os jovens se entreolhavam, procurando como responder. Ele 

continuou: “O que lembra vocês? E senzala?” Uma jovem responde brincando, 

provocando risos: “Lugar de sisal!” Outra responde sério: “Quilombo!”. O professor 

elogiou, disse que estaria aí um bom começo para pensar. Foi passada uma tarefa de 

casa na qual cada um deveria escrever algumas linhas sobre consciência negra. 

Poderiam pesquisar nas referencias que ele sugeriu: o grupo Olodum, os cantores 



146 

 

Margareth Menezes e Edson Gomes; também sobre o Recôncavo, a cidade de Cachoeira 

e capoeira. Recomendou que a dança da apresentação fosse samba de roda.  

Os jovens não conheciam estas referencias, com exceção da capoeira, inclusive 

porque há alguns grupos de capoeira em Monte Santo. Os músicos e bandas que 

escutam em casa, nos biombos e nas festas são as diversas variedades de forró 

eletrônico, sendo muitas bandas locais. Durante a reunião do teatro, lembraram-se do 

que seria senzala a partir dos estudos escolares de história; mas assistindo ali a reunião, 

me lembrava que algumas das jovens ali presentes foram aquelas que me falaram várias 

vezes sobre a rua da palha, no Acaru, onde moravam os escravos; sobre os tanques 

feitos por eles e como se sentiam insultadas quando algumas jovens da escola no Monte 

Santo ou no Saco Fundo lhes apelidavam de modo ofensivo a partir de sua aparência, 

pela cor de sua pele e pela textura de seus cabelos.  

Depois da reunião, vinha caminhando dos biombos, voltando para a casa da 

Arcanja no pé da serra, na companhia de duas sobrinhas dela. Uma delas estava 

preocupada. O que escreveria sobre consciência negra? A irmã respondeu: “É o dia dos 

negros!”, mas logo em seguida ambas disseram que devia ser mais coisa, não apenas 

isso: “É uma coisa que eu sei, mas não sei dizer”. Lançaram-me a pergunta, mas não me 

senti no direito de responder, ainda mais porque avistei Ronaldo, primo delas, que vinha 

caminhando logo atrás.  

Lembrei-me das várias conversas em que ele falava sobre preconceito racial e 

sobre os negros do pé da serra. Igualmente sobre sua experiência em São Paulo, onde 

vivenciou ou viu acontecer com conhecidos (muitos, parentes do São Pedro e região) a 

discriminação por ser negro e nordestino para arrumar trabalhos, pelos constantes 

olhares desconfiados de policiais. De São Paulo, trouxe também algumas referências 

musicais, que gosta de ouvir: Jimmy Cliff, Racionais MC e Edson Gomes; ressalta que 

gosta das letras de suas músicas porque falam sobre racismo e exclusão social. Por estas 

razões, indiquei que perguntassem ao Ronaldo, que ele saberia ajudá-las. Assim que ele 

se aproximou, foi colocado ante à questão. Depois de um tempo pensando, ele 

respondeu: “É ser negra. Você não é negra?”.  

Em contato posterior por telefone, soube que a peça foi representada em 

novembro de 2011, como parte da celebração do dia da Consciência Negra, promovida 

pelo vereador Eliseu Tolentino e por Tom Milagres, contando com a participação da 
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banda de pífanos e de um trio de sanfona. Esta celebração não ocorreu apenas no São 

Pedro, mas também na sede do município, e nas localidades rurais Saco Fundo, Pedra 

Vermelha, entre outras.  

*** 

Este evento do grupo de teatro ocorreu na terceira ida a campo em agosto de 

2011 e foi esta a única situação em que houve referência de modo espontâneo à questão 

quilombola. No período de minha segunda estadia, em junho, o panorama sobre as 

manifestações a respeito da identidade coletiva de quilombo se alterou. No intervalo de 

tempo em que estive fora, receberam a notícia de que chegaria alguém de Salvador para 

realizar algum tipo de trabalho relativo ao reconhecimento quilombola. Houve então o 

receio de que minha presença ali estaria vinculada a alguma definição sobre a posição 

da comunidade enquanto quilombola e de que isto implicaria em uma tomada de 

posição frente ao governo colocando em risco a regularização da área de fundo de 

pasto. Ao longo do tempo em campo, tive que me posicionar estrategicamente para 

reduzir estas impressões; não mais procurei informações sobre a temática quilombola e 

adentrei-me mais no tema do fundo de pasto.  

Foi possível observar e registrar dados relativos às representações e práticas 

através das quais a categoria quilombo é aproximada a eles, no que diz respeito à 

família negra, às histórias dos mais velhos sobre o cativeiro e atuais percepções sobre 

preconceito e identificação racial, mas não ouvi manifestações de interesse a respeito do 

reconhecimento jurídico-formal como quilombo. Também observei representações e 

práticas relativas à categoria fundo de pasto e que os agentes podem se nortear 

mutuamente para as duas identificações sem inferir que isto represente uma contradição.  

São Pedro I apresenta diferenças internas relativas aos territórios de parentesco, 

e às territorialidades específicas que se interpenetram: negros do pé da serra e terra dos 

herdeiros. A mesma base física – a serra do Velho Chico – é simbolizada como relativa 

a estas duas territorialidades – bem como à área de fundo de pasto. Deste modo, ante a 

necessidade de autodefinição coletiva, a escolha da comunidade do São Pedro I 

perpassou a convergência para um único território de fundo de pasto, considerado como 

bem comum de todos.  
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5. Considerações Finais 

 

A comunidade, enquanto sujeito coletivo, projeta um futuro que se tornará 

factível a partir da força de suas ações políticas entrelaçadas às circunstâncias históricas. 

Minha tentativa foi de procurar respeitar sua autonomia ao longo do processo de 

pesquisa em campo e de construção da análise, de modo a tentar compreender o estado 

atual relativo à luta pelas classificações.  

A diferenciação entre brancos e morenos, negros ou pretos está relacionada à 

não mobilização da comunidade como quilombo, apesar de haver em curso a construção 

de uma identificação referente a esta categoria. Contudo, aqueles que aderem à 

identificação como fundo de pasto também poderiam se reportar, pelas observações de 

campo, à categoria quilombo, mutuamente. Não observei, portanto, a existência de dois 

grupos sem intersecção, cada qual se reportando a uma destas duas categorias de 

identidade coletiva. Observei que os morenos ou negros são também afiliados à 

associação de fundo de pasto por também conjugarem práticas e representações que 

dizem respeito ao território definido como tal.  

Não houve expressão, no período de campo, de mobilização em prol do 

reconhecimento quilombola, ainda que esta categoria seja tornada mais próxima por eles 

a partir de significados que lhes são atribuídos (memória do cativeiro por parte da 

descendência, territorialidade da família negra e sentimento de preconceito racial). 

Entretanto, a falta de mobilização em prol da categoria quilombo pode ser 

compreendida com base nas questões internas, relativas ao campo de disputa entre 

brancos e negros envolvendo memória e territorialidade e, de modo mais recente, a 

possibilidade de organização enquanto quilombo. A possibilidade de constituição de um 

território quilombola, ao qual nem todos se sentem identificados, norteia a problemática 

que envolve o processo decisório da comunidade. As identidades coletivas e dos novos 

movimentos sociais tem sido mobilizados a partir de situações de antagonismo e a 

reivindicação por direitos étnicos e tem enfoque na manutenção das relações dos grupos 

com seus territórios (Almeida, 2008). 

O território constitui também aspecto citado pelos agentes externos que 

consideram que esta seria uma opção para toda a fazenda São Pedro – e também Acaru 
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– enunciam sua necessidade não apenas perante o reconhecimento moral, mas de modo 

centralizado no que se refere ao reconhecimento do território diante do atual quadro de 

insegurança frente aos dispositivos jurídicos relativos ao fundo de pasto em oposição 

aos aspectos positivos do marco jurídico referente às comunidades remanescentes dos 

quilombos. A única exceção, talvez, poderia ser associada ao o professor do grupo de 

teatro. 

Minha intenção foi procurar mostrar que a organização política do São Pedro I é 

calcada em um território construído pelos laços de parentesco, afinidade e vizinhança e 

por representações que os ligam à terra de modo além da ação instrumental relativa ao 

universo do trabalho. Deste modo, que a luta pelo fundo de pasto inscreve-se a uma 

organização política mobilizada em torno da reivindicação por direitos étnicos. Logo, 

trata-se de refletir sobre este sujeito coletivo enquanto um tipo organizacional (Barth, 

2000) de modo a não tentar preencher um quadro de análise baseado em uma dicotomia 

simplificadora que partiria de conteúdos culturais. Assim, podemos considerar que as 

identidades coletivas de fundo de pasto e de quilombo podem ser compreendidas 

através da conceituação de “nova etnicidade”, no sentido de uma associação entre 

identidade coletiva e estratégias para obtenção de recursos que permitam a reprodução 

dos grupos em suas reivindicações perante o Estado (Almeida, 2011, p. 84).  

A não existência de uma mobilização em prol da autodefinição enquanto 

quilombo associa-se aos efeitos do preconceito e discriminação racial, relativos à 

diferenciação interna, descrita neste trabalho sob a ótica das famílias e do campo de 

disputa relativo à memória social que se estende para a territorialidade.  

Pode-se realizar um questionamento sobre o modelo de regularização fundiária 

atualmente existente para as comunidades de fundo e fecho de pasto, através da qual a 

parcelarização do território cria problemas para a reprodução de cada comunidade 

mediante a dificuldade de acesso à terra para as gerações mais jovens. Este problema, já 

perceptível no São Pedro, pode ser reduzido em comunidades de quilombos, nas quais a 

propriedade é coletiva. 

Na atual conjuntura, os agentes reivindicam a política redistributiva na qual já 

existe uma mobilização na localidade e no entorno, enquanto comunidades de fundo de 

pasto firmada neste contexto por um histórico de anos de luta. Observei que esta 

mobilização encontra obstáculo seu fortalecimento nas relações clientelísticas com 
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poderes municipais e com o suposto proprietário da fazenda contígua (Mucambo). 

Procurei também apontar que as reivindicações das comunidades de fundo e fecho de 

pasto não são as mesmas levantadas pelas políticas relativas a assentamentos de reforma 

agrária. A identidade coletiva das comunidades de fundo de pasto estão amparadas por 

laços subjetivos que os ligam à territorialidade e ao parentesco.  

Apesar desta anterioridade da mobilização enquanto comunidade de fundo de 

pasto, a identidade quilombola encontra-se no presente etnográfico enquanto uma 

possibilidade em aberto, haja vista a força dos significados internos que são remetidos a 

categoria quilombo e a constituição sócio-cultural e econômica local. Esta abertura 

prende-se à problemática de que o reconhecimento como comunidade de fundo de pasto 

não contempla a subjetividade da família negra, tal como a identidade de quilombo o 

faria.  

Procurei observar a especifidade presente na identificação que remete ao 

quilombo a partir dos significados que são construídos no São Pedro I com todas suas 

implicações relativas a estigmas e preconceitos, relacionados a um desrespeito moral. A 

partir disso, reflito que estes fatores tem a possibilidade de vir a estimular uma 

mobilização política visando o reconhecimento a partir desta categoria identitária. Logo, 

esta constitui uma possibilidade em aberto para o São Pedro I.  

Considero que possíveis processos identitários e de reversão de estigma relativos 

à identidade quilombola no São Pedro podem fazer-se mediante um processo de 

etnogênese (Oliveira, 1993). Nesta conceituação, embora esta a identidade possa se 

reportar ao passado, não representa uma mera reprodução ou continuidade deste. Deste 

modo, é relativa a um processo de invenção das tradições (Hobsbawn e Ranger, 1997) 

no qual novos elementos podem ser incorporados aos conteúdos culturais do grupo, mas 

sentidos e valorados como fortemente vinculados aos indivíduos. 

Deste modo, a identidade quilombola não seria um substrato essencializado que 

poderia vir à tona ou ser descoberto em algum momento, e potencialmente se sobrepor à 

identidade de fundo de pasto. Em oposição a esta perspectiva, Hall (2009) defende o 

caráter construído e situacional do conceito de identidade: 

Esta concepção não tem como referência aquele segmento do eu que 

permanece, sempre e já, “o mesmo”, idêntico a si mesmo ao longo do tempo. 

Ela tampouco se refere, se pensarmos agora na questão da identidade 
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cultural, àquele “eu coletivo ou verdadeiro que se esconde dentro de muitos 

eus – mais superficiais ou mais artificialmente impostos – que um povo, com 

uma história e ancestralidade partilhadas, mantém em comum” (Hall, 1990). 

Ou seja, um eu coletivo capaz de estabilizar, fixar ou garantir o 

pertencimento cultural ou uma „unidade‟ imutável que se sobrepõe a todas as 

outras diferenças – supostamente superficiais (Hall, 2009, p. 108). 

Considerei pertinente observar as identidades coletivas em dois planos de 

análise. O primeiro refere-se às categorias jurídico-formais de quilombo e fundo de 

pasto sobre as quais os moradores do São Pedro podem se pautar em sua mobilização 

política. Porém, estas categorias são acionadas a partir das referências relativas ao modo 

de viver dos moradores, suas representações, práticas e territorialidades.  

Neste âmbito, optei, para marcar esta diferença, em me referir às identificações, 

no sentido atribuído por Hall (2009) procurando atentar para seu aspecto processual, 

contingente e construído, não como algo que se pode ganhar ou perder. A partir disso, 

procurei mostrar as representações e práticas relativas ao trabalho de roça; às famílias, 

aos discursos genealógicos e relações de parentesco e solidariedade; às territorialidades 

específicas expressas pelos referenciais à terra dos herdeiros e aos negros do pé da 

serra, a memória coletiva e a relação com o ambiente , de modo a tentar descrever como 

percebo que são construídas as identificações relativas às categorias de fundo de pasto e 

quilombo. 

Assim, minha intenção foi de tentar escapar de uma cristalização das categorias 

jurídico-formais, atentando para a autonomia do grupo em observar que as identidades 

coletivas não são homogêneas e imperativas, mas construídas em consonância à 

liberdade individual (Habermas, 1994). Deste modo, tornou-se mais relevante para 

procurar compreender os significados e representações que os moradores do São Pedro 

enunciaram como relativos à identidade quilombola, como também o porquê desta 

categoria não ter sido acionada politicamente.  

Neste sentido, procurei descrever como se descortina a memória do cativeiro 

vivido pela descendência e a diferença de estatuto relativa às definições coletivas de 

cunho racial que estão associadas aos territórios de parentesco e se encontram expressas 

pelos termos: morenos, negros ou pretos; brancos e misturados. Igualmente, as 

expressões da territorialidade que se desenha sobre a família negra, mais 

especificamente sobre os descendentes de Esperdião, expressa pela toponímia os negros 

do pé da serra.  
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A construção da memória coletiva mostrou-se capaz de enunciar um campo de 

tensão, situacional ao quadro das duas identidades coletivas, no qual o discurso 

genealógico a partir das famílias destaca a diferença entre brancos, morenos ou negros e 

misturados ou braiados. Por outro lado, pelas histórias dos mais velhos e pelas 

conversas informais e observação direta, outras diferenças são tomadas como relevantes 

para a compreensão de sua organização política. Primeiramente menciono que a 

memória coletiva chama a atenção para os brancos e poderosos de Acaru, com quem 

São Pedro I se vê relacionada no que se refere à territorialidade e à situação histórica de 

escravidão. Contemporaneamente, a intrusão de parcela das terras de uso comum e a 

ameaça de que isto torne a ocorrer correspondem a um dos motivos que fortalecem a 

união do São Pedro I e sua mobilização enquanto fundo de pasto, corroborada pela 

situação de antagonismo com São Pedro II.  

A memória coletiva centraliza-se na situação vivida no contexto do cativeiro no 

Acaru, como também indica outros caminhos passados pelos assucessores que 

chegaram para se fixar – por fuga. Fuga do cativeiro em Mata de São João, fuga por ter 

cometido algum crime, fuga da pobreza e da seca de outros lugares, fuga dos soldados 

republicanos que atacaram Canudos. Seja embrenhando-se, seja “enrabado nas costas de 

Conselheiro”, as narrativas também apresentam estes casos, dignos de orgulho por 

serem indicação de força, coragem e resistência. Há outro lado, porém, que não foge 

nem se embrenha, mas cria caminhos bem demarcados, com João Dias inventando 

propriedades onde não existiam e caminhando acompanhado do séquito compulsório 

formado pelos cativeiros. 

Diante da negativa do grupo quanto ao interesse pelo reconhecimento como 

quilombo, foi necessário atentar também para como é construída a identificação como 

fundo de pasto. Neste ponto procurei observar a prática construída historicamente de 

manter os abertos e locais de uso comum para obtenção de água, pastoreio e práticas 

extrativistas; as representações relacionadas ao trabalho e saber dos vaqueiros; a 

consciência ambiental reafirmada pela mobilização política pautada no uso sustentável 

das matas e aguadas e a valorização simbólica destes recursos e da área de fundo de 

pasto em particular.   Ademais, a prática de manter áreas em aberto e criar os animais 

soltos está entremeada a valores morais relativos à solidariedade e ao direito 

costumeiro, cujo rompimento – pela grilagem de terra, pelo roubo de animais, retirada 
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de caça e lenha por antagonistas – é interpretado pelos agentes do São Pedro I como 

relativas a um desrespeito a seus valores morais de honra e honestidade. 

Assim, na luta pelo reconhecimento social, o território que a comunidade visa 

regularizar é norteado por um campo moral construído historicamente no âmbito interno 

do São Pedro I e que escapa às simplificações economicistas. Estou refletindo aqui com 

base em Axel Honneth (2003) e pensando na luta por reconhecimento enquanto contra-

ação motivada a partir da ação de desrespeito infligida sobre um grupo. Por outro lado, 

o outro plano do reconhecimento possível seria direcionado àqueles que podem se 

identificar à categoria quilombo, com base nos significados internos com que a 

interpretam: a descendência do cativeiro, os morenos, os negros, a família negra, 

devido à situação de desrespeito e injustiça sofridos historicamente e também na 

atualidade.   

A categoria quilombo é levantada por agentes externos em várias faces: no plano 

mais local, ante agentes sociais participantes da AREFASE (alguns deles também 

vinculados à ATES/ INCRA) e também no escritório regional da CAR, Euclides da 

Cunha, e por esta via chega a ser arrolada entre as comunidades quilombolas pela 

mesma instituição, mas em um plano geral do estado da Bahia. Talvez se tivesse 

buscado seguir mais, outras inferências seriam encontradas, estas foram aquelas que 

dizem respeito às instâncias que identifiquei por sua atuação direta no São Pedro a este 

respeito. Para alguns dentre os agentes externos mencionados a identidade coletiva do 

São Pedro está embaçada; quando para a unidade de mobilização do São Pedro I, está 

definida. Em relação à identidade de quilombo, parece-me que o ato de conhecimento 

não se firmou como reconhecimento e, por isto, no presente momento não produziu “a 

existência daquilo que enuncia” (Bourdieu, 1989). 

No atual panorama é na associação entre política de reconhecimento e política 

de identidade que a comunidade de São Pedro I deve se reportar em suas ações políticas. 

Diante da sua diversidade interna e da possibilidade de escolha entre duas categorias 

jurídico-formais de identidade coletiva, no momento da pesquisa de campo a 

comunidade optou pela manutenção da unidade territorial de São Pedro I como fundo de 

pasto, de modo que esta representa a identificação para a qual converge a defesa do uso 

comum do território e dos recursos ambientais que consideram pertinentes para sua 

reprodução econômica, social e cultural.  
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ANEXOS 

1. Localização do município de Monte Santo 
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2. Mapa mental das fazendas e povoados. Feito a partir das indicações de 

Tibério.  

 
 

 

            Serra do Velho Chico - Área do Fundo de Pasto do São Pedro I 

 

 

  Não indicado pelo interlocutor; incluído à guisa de descrição. 
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3. Esquema simplificado – representação de vista lateral de São Pedro I 

 

 

 

   

 

 

 

 

Legenda: 

Áreas de preservação de mata e caatinga   

Áreas de moradia e de roças  

Rios  

 

 

  

Serra do 
Velho 
Chico 

Serra do 
Saco Fundo 
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6. Croqui de São Pedro I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Lajes   Estrada de barro  

Sede da Associação   Área de fundo de pasto  
  Prédio escolar   Rios  

Biombos   Campo de bola  
Tanque do Governo     

Serra do 
Velho Chico 

Serra do 
Saco Fundo 

Tanque 
doVelho 

Chico 

Tanques 
da Bica e 
do Gado 
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7. Literatura de Cordel n
o
. 61 – Tradição, Oligarquia e os Gestores de Monte 

Santo.  Autor: José de Jesus Ferreira. Monte Santo, 2010. 

(trechos) 

 

IV. 

Vamos versar os nomes 

Desses bravios gestores 

Que se mostraram 

Como administradores 

A política do negócio 

Gerou riqueza e clamores 

 

V.  

João Cordeiro de Andrade 

Do Acaru, ele governou 

De 1893 a 1897 

Outro intendente, atuou 

De 1898 a 1902 

Aqui veio e centralizou 

 

XI.  

Heráclito Cordeiro de Andrade 

Seguia a nomeação 

De 1924 a 1928 

Se manipulava a Eleição 

Impedia que gerasse 

Um grupo de oposição 

 

XV. 

João Araújo Matos, em 1931 

Esse seguia a decepção 

Arquimedes Codeiro de Andrade 

De 1933 a 1936, afirmação 

Obras não existiam 

Feitas pela administração 

 

XVII. 

De 1939 a 1941, Galdino Andrade 

Que não concluiu o mandato 

Maria da Glória Andrade 

De 1941 a 1942, contrato 

Verba era escrita 

Dentro de um poder nato. 

 

XVIII. 

César Belarmino de Andrade 

E o poder familiar 

Esse de 1942 a 1945 

A minúscula versão estar 

O progresso da cidade  
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Presa se ampliar 

 

XX. 

Dr. Artur de Azevedo Machado 

Foi também o gestor 

De 24 de Nov. a 23 de Dez. de 1945 

Para o ser um administrador 

Voltava César Belarmino  

Ao poder dominador. 

 

XXIII. 

Laurentino Tolentino da Silva 

Esse veio da Fazenda Coiqui 

De Fev. de 1951 a 03 de 1954 

Foi prefeito daqui 

Teve grande comércio 

Comprou sisal e Ouricuri 

 

XXIV. 

César Belarmino Cordeiro 

Governou no período curto 

Mar. De 1954 a Dez. de 1954 

Nada de fazer susto 

Por meses nada fazia 

Sem falar em custo. 

 

XXV. 

Perícles Cordeiro Amador Pinto 

Esse foi também gestor 

De Jan. de 1955 a 07/04 de 1959 

Fez Calçamento com vigor 

É irmão de Hildegardo 

Que se destaca como escultor. 

 

XXVI. 

Laurentino Tolentino da Silva 

Voltava a Prefeitura 

De 08/04 de 1959 a 07/04/1963 

Seu poder era altura 

Dominou vários anos a 

Política e estrutura 

 

XXIX. 

Rogaciano Cordeiro de Andrade 

Foi prefeito desta cidade 

Mar. De 1971 a mar. de 1973 

Era uma responsabilidade  

Fez calçamento na sede 

Dentro da sua governabilidade. 
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XXX. 

Nicolau Tolentino de Carvalho 

Ao poder esse chegava 

De Mar de 1973 a mar de 1977 

Esse do Coiqui, ganhava 

A política de Monte Santo 

Que ganhava insulto e raiva. 

 

XXXI 

Antônio Cordeiro de Andrade 

Ganhava a eleição 

Governou de mar de 1977 a Fev de 1983 

Quando findava a sua gestão 

O poder era perdido 

Sem ter recuperação 

 

XXXII 

Ariston Correia de Andrade 

Em seu primeiro mandato 

Fev de 1983 a 01 de fev de 1988 

Confrontou com Enoque, em ato 

E o trabalho de base 

Perdia todo o contato. 

 

XXXIV 

Ariston Correia de Andrade 

Voltava de novo ao poder 

De 1993 a 1996 

Na política passou crescer 

Fez pouco por Monte Santo 

Quem estava com ele passou esquecer. 

 

XXXV. 

Jorge José de Andrade 

Era o prefeito eleito 

De 1997 ao ano 2000 

Depois era reeleito 

Até dezembro de 2004 

Com apoio e aceito. 

 

XXXIX. 

Dom. 25 de julho de 2010 

O cordelista estar lembrado 

Dos 81 anos de Emancipação 

De modo ainda fechado 

Monte Santo, cresce: 

E se divide cada lado 
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8. Registro Fotográfico 

 

 

Vista do São Pedro I: Serra do Velho Chico ao fundo – abril/ 2011 

 

 

Tanque do Velho Chico – abril/ 2011 

 

 

Vicente no Tanque Grande – Acaru/ julho de 2011 
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Tanque do Governo – abril/ 2011 

 

Leito do rio – junho/ 2011 
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Pequeno tanque feito em laje- agosto/ 2011 

 

 

 

 

Tibério no lugar das árvores altas – agosto/ 2011 

  


