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RESUMO 

 

Esta pesquisa enfoca a partir de uma abordagem de história local a 

comunidade de Mulungu do Pires, distrito do município de Iraquara, na Chapada 

Diamantina, Bahia, cuja origem é demarcada na memória social por volta de 1880, com 

a chegada de João José Pires à região, como destaca os narradores dessa história. O 

trabalho pretende analisar os principais sujeitos destacados nas narrativas sobre a 

origem e o poder, nesta comunidade. A principal fonte desta pesquisa foram os 

depoimentos coletados através da metodologia da história oral, e permitiu a revelação 

de elementos importantes para compreender a dinâmica social a partir de suas 

lideranças. Ao considerar, do mesmo modo que Walter Benjamim, os narradores como 

aqueles que contam a história a partir de experiências, este trabalho percebe nas 

entrevistas as evidências de um passado concebido como comum, presente na memória 

coletiva. Esta memória trouxe a luz as pessoas de João José Pires e Maria de Jesus Pires, 

sua filha e sucessora política,  enquanto sujeitos importantes para a história e  própria 

identidade coletiva. Aquele aparece como o patriarca da comunidade, ao qual dão o 

crédito de fundador da comunidade, enquanto esta, filha mais velha do senhor João José 

Pires, é apresentada como uma mulher que fazia rendas, católica e principal herdeira do 

pai. Essa herança é tanto material, referindo-se aos bens deixados como casa e terrenos, 

quanto de um poder político de liderança em Mulungu dos Pires. Para os entrevistados, 

Lila, como era mais conhecida Maria de Jesus Pires, foi a única entre os irmãos a herdar 

o “espírito duro” do pai, e a única capaz de manter o “ritmo” deixado por ele após seu 

falecimento em 1936. Lila viveu a maior parte de sua vida em Mulungu dos Pires, onde 

faleceu em 1967, já debilitada por um derrame cerebral. A partir dessas evidências, a 

pesquisa buscou analisar, entre outros aspectos, o papel político exercido por esta 

mulher, que transpôs os limites do privado, alicerçando nas proposições de uma História 

da Mulher.  

Palavras-chave: História regional e local, memória e poder; Mulungu dos 

Pires. 

  
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

This research has as Field Mulungu dos Pires, district of Iraquara in 

Chapada Diamantina, Bahia, and begins aroud 1880, when João José Pires arrives to 

that region as pointed by many narrators. This work intends to take back the local 

history by its habitants and analyze the main actors pointed by them. The main base of 

this research is the oral history, which appears as an important element to understand its 

leadership and Mulungu dos Pires. Considering, in the same way that Walter Benjamim 

has done, the narrators as those who tell the history by their experience, this work 

realize that in the interviews the evidence of a past thourgh a collective memory, whose 

elected João José Pires and Maria de Jesus Pires as important actors to their history and 

their own identity. That one appears as the patriarch of the community and as the 

founder of the communit, while his oldest daughter, Maria de Jesus Pires appears as a 

seamstress, catholic and the main heiress‟ father. This heritage is as material, when it 

refers to everything left by the patriarch (house, plots) as a leadership political power in 

Mulungu dos Pires. For the interviewers, Maria de Jesus Pires, best known for Lila, 

were the only one of her brothers to heritage the “hard soul” of her father and the only 

one which were capable of keep things in the same way of her father‟s after his death in 

1936. Llia lived most of her life in Mulungu dos Pires, were she died in 1967. 

Beginning from these evidences, this research tried to analyze among other aspects, the 

political role of that woman that overstep the private‟s limit. Beyond the interviews, 

were used materials of the estate Memorial dos Pires, inside the community, which was 

grounded in 2006, that has as goal collect, preserve and display documents that refer to 

the Pire‟s family. 

 

Keywords: Mulungu dos Pires, regional and local history, memory and 

power. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem na tradição oral
1
 ou na oralidade sua base. Esta oralidade 

ainda presente em comunidades rurais, como no caso de Mulungu dos Pires, distrito de 

Iraquara - Chapada Diamantina, espaço desta pesquisa, permite levantar evidências para 

diversos estudos históricos, dentre estes, em história regional e local. São sociedades 

nas quais, como chama atenção Walter Benjamin
2
 – resiste a tradição de contar histórias 

e a sobrevivência dos narradores.  

Este trabalho tomou a prática da oralidade como um meio de compreender 

os processos históricos e seus sujeitos, numa tentativa de traduzir em palavras escritas 

uma tradição que corre o risco de perder-se pela diminuição dos números de narradores, 

e com ela levar detalhes da história local e regional. Coube ao trabalho analisar o que 

foi registrado pelas memórias locais.  Foi importante também tratar estas memórias 

como elementos de identidades, pois a história narrada fundamenta-se na origem e nos 

principais sujeitos que, para os narradores, compõem a história de Mulungu dos Pires 

baseada numa identidade comum, de descendentes de seu fundador. O grande desafio 

foi ser tão eficaz na escrita quanto esses narradores conseguem ser através da fala. 

No trabalho com História Oral, a disponibilidade dos narradores foi crucial 

para escolher Mulungu dos Pires como espaço de pesquisa. Paul Thompson
3
 alerta que a 

História Oral pode ser um meio de transformar tanto o conteúdo quanto a finalidade da 

história, favorecendo a derrubada de barreiras que possam existir entre professores e 

alunos ou entre gerações, por exemplo. No caso desta pesquisa, o uso da metodologia da 

Historia Oral num contexto que ainda vivencia a oralidade favoreceu tanto nesta 

derrubada de barreiras entre gerações, quanto foi também o primeiro incentivo no gosto 

pela História, e que contribuiu para desenvolver este trabalho.  

Acrescento que a história de Mulungu dos Pires tem uma relação com meu 

próprio prazer pela História. As primeiras histórias sobre esta comunidade foram-me 

                                                           
1
 Para A. Hampaté Bâ (1982), a tradição oral é uma herança de conhecimento de toda espécie, 

pacientemente transmitido de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. 
2
 BENJAMIN, Walter.  Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.  São 

Paulo: Brasiliense, 1996. 
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narradas por meu pai, ex-morador do local e neto de Maria de Jesus Pires, com quem 

conviveu até seus 14 anos. Meu pai, Sinésio Pires, sempre teve muito interesse em falar 

do passado, seja sobre sua comunidade de origem, sobre as lutas entre coronéis da 

região, seja pela passagem da Coluna Prestes pela Chapada Diamantina, ou mesmo 

sobre outros fatos históricos que lhe chamava atenção, como períodos da política 

brasileira. Enfim, sempre teve prazer em narrar suas experiências e as memórias de seus 

antepassados. Com o correr do tempo, Mulungu dos Pires, que antes era apenas histórias 

de família, após o ingresso no curso de Licenciatura em História, na Universidade 

Estadual de Feira de Santana, tornou-se também objeto de pesquisa. Assim, este estudo 

tentou “devolver às pessoas que fizeram e vivenciaram a história um lugar fundamental, 

mediante suas próprias palavras.”
4
 

  Outro fator importante para a pesquisa foi a fundação do Memorial dos 

Pires, em 2006, onde este trabalho obteve informações importantes pela presença de 

outras fontes, que complementaram a oralidade e contribuíram para entender alguns 

discursos. Este foi implantado como forma de homenagear os considerados fundadores 

de Mulungu dos Pires, assim como a Jovelina Oliveira, principal responsável por 

guardar grande parte dos documentos, hoje pertencentes ao acervo do Memorial.  

Jovelina Oliveira chegou a Mulungu dos Pires ainda criança, junto com uma 

família que buscava na comunidade trabalho com João José Pires. Foi criada na sua casa 

por este, ao qual prestava serviços domésticos. Nela e com eles viveu a vida toda, e após 

a morte do mesmo, a casa da família ficou aos seus cuidados, o que teve continuidade 

após o falecimento de Maria de Jesus Pires, filha mais velha de João José Pires, sua 

principal herdeira, em 1967. Com o falecimento de Jovelina, descobriu-se em um dos 

cômodos uma série de documentos referentes à família Pires, como escritura de casa e 

terreno, arrolamentos, declarações de imposto e renda, além de fotografias e objetos 

antigos da família. 

 Após a morte de Jovelina, a casa da família Pires foi desocupada e doada 

à Igreja Católica, por Sinésio Pires, neto de Maria Pires e bisneto de João José Pires, 

para ser utilizada em encontros, repouso, estadia dos padres etc. A partir da descoberta 

desses documentos, a Igreja, com o apoio de líderes comunitários, dos quais vale 

                                                                                                                                                                          
3
 THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

4
 Idem. p. 22 
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destacar o nome de Laura Ferreira de Matos, guardiã do Memorial, e da Prefeitura 

Municipal de Iraquara, resolveu fazer da casa dos principais líderes da família Pires um 

centro de documentação, um Memorial.  

O Memorial dos Pires contribuiu na execução desta pesquisa tanto por 

reunir documentos que viabilizaram a pesquisa, como também para o próprio processo 

de entrevista, ou seja, para elaboração de novas fontes. Os materiais do acervo serviram 

como um suporte para instigar a memória, que parecia adormecida em alguns. Essa 

iniciativa serviu também para aumentar nas novas gerações de Mulungu dos Pires o 

interesse pela história local, uma forma de manter “viva” suas histórias, agora não 

apenas pela oralidade, ou seja, pelos narradores, mas também por outros registros 

visuais. Nesta perspectiva, o entrevistado Sinésio de Jesus Pires considera que o 

Memorial dos Pires foi de grande importância, pois em suas palavras “a pessoa tem que 

ter sempre o passado. Uma pessoa sem passado não tem futuro, tem que ter o passado, 

tem que relembrar...”
5
  

 A construção do Memorial e a importância que recebe nessa sociedade 

revelam também, como destaca Walter Benjamim em sua análise sobre o narrador, 

como Mulungu dos Pires começa a perder aos poucos as pessoas que narram sua 

história, que fazem “do contar história” a arte de contá-las de novo. E assim as histórias 

se perdem “porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o 

ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele o que é ouvido.”
6
   

 O caminho para delimitar o objeto de pesquisa foi a partir dos dados 

trazidos pelas entrevistas, que registram João José Pires e Maria de Jesus Pires, pai e 

filha, como os principais sujeitos do processo histórico de fundação e continuidade de 

Mulungu dos Pires. Contudo, este trabalho foi encaminhado para analisar de forma mais 

precisa a memória sobre Maria de Jesus Pires. A frequência com que foi citada nas 

entrevistas, o número de documentos presentes no Memorial dos Pires, a fizeram 

sobressair a seu próprio pai, e algumas questões tornaram-se relevantes para a pesquisa, 

como: quem foi Maria de Jesus Pires? Qual sua importância para a comunidade 

Mulungu dos Pires? A partir do enfoque numa mulher, esta pesquisa parte do estudo 

                                                           
5
 Entrevista oral com o Sr. Sinésio de Jesus Pires, 56 anos, ex-morador de Mulungu dos Pires, neto de 

Maria de Jesus Pires, em 09 de fevereiro de 2008. Disponível no Memorial dos Pires. 
6
 BENJAMIN, Walter.  Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.  São 

Paulo: Brasiliense, 1996. 
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sobre história regional e local com base na memória e que estabelece interface com 

algumas questões sobre história das mulheres.  

Le Goff
7
 diz que a memória remete a um conjunto de funções psíquicas, as 

quais permitem atualizar impressões ou informações do passado. Esse atributo da 

memória é constantemente utilizado em sociedades de cultura oral como um meio de 

conservação da história e dos costumes. O processo da memória, destacado por Le Goff, 

contribui para que as narrativas não sejam apenas reproduções de histórias, pois fazem 

intervir não só na ordenação de vestígios, mas também na releitura dos mesmos. Os 

narradores, neste sentido, contribuem em grande medida para estudos históricos, 

principalmente em pesquisas regionais e locais, onde, segundo Erivaldo Fagundes 

Neves, o conhecimento sobre o passado é importante para a constituição da história 

regional, pois “uma região se constitui quando seus habitantes conhecem o passado dela 

e a noção espacial se dilui, quando se firma um poder sobre um conjunto mais amplo, 

expondo a sua fluidez.”
8
 

Foi pelo recurso da memória que a comunidade Mulungu dos Pires elegeu 

seus principais sujeitos históricos: João José Pires – fundador da comunidade e patriarca 

da família Pires; e Maria de Jesus Pires – filha mais velha de João José Pires, sua 

principal herdeira.  

Sobre as mulheres, por algum tempo a historiografia manteve o silêncio. 

Excluíram as participações femininas nos espaços sociais ou mesmo não consideraram 

as relações do cotidiano das mulheres como um objeto de estudo para a história. 

Segundo Michelle Perrot
9
, até o século XIX, as mulheres ainda eram de pouco interesse 

para os relatos históricos e quando presentes, principalmente nos relatos de cronistas e 

não na História Científica, apareciam como excepcionais pela beleza, virtudes, 

heroísmo ou por suas intervenções tenebrosas, ou seja, por suas vidas escandalosas ou 

cruéis, o que fugia ao ideal de feminino da época. A historiografia clássica deixou de 

considerar as mulheres como agentes históricos, possuidoras de uma historicidade 

relativa às ações cotidianas e às relações entre os sexos. Foi junto com o movimento 

feminista, já no meado do século XX, que a história das mulheres foi ganhando espaço 

                                                           
7
 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4 ed. Campinas, SP: editora da UNICAMP, 1996. 

8
 NEVES, Erivaldo Fagundes.  Historia regional e local: fragmentação e recomposição da história da 

modernidade.  Feira de Santana: Salvador: UEFS, Arcadia, 2002. p. 46 
9
 PERROT, Michelle. “Escrever Uma História das Mulheres: relato de uma experiência”. In: Cadernos  
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na atividade dos historiadores. É necessário, ao pesquisar experiências femininas, 

compreender o social, a cultura e as estruturas de poder, questionando os limites entre o 

público e o privado. Logo após, desde a década de 1990, a noção de relações entre os 

sexos tornou-se importante, e o conceito de gênero como operante para pensar a 

perspectiva destas relações em cada sociedade e nos diversos processos históricos.  

 Vale acrescentar que a exclusão das mulheres do ambiente público, 

prática presente na maioria das sociedades, causou também a escassez de documentação 

produzida sobre as mulheres ou ainda pelas mulheres. Por isso, para desenvolver 

pesquisas sobre as mesmas, a recuperação da memória feminina é relevante para abrir 

possibilidades de estudos e ampliar noções de espaço e de política.  

Maria de Jesus Pires, mais conhecida como Lila, foi uma mulher que se 

destacou não só pelo papel culturalmente esperado para as mulheres, ou seja, uma 

mulher dona de casa, mãe e ligada às tradições religiosas, mas também por 

desempenhar papéis políticos, exercidos em Mulungu dos Pires e que, algumas vezes, 

ultrapassaram seus limites territoriais. Para compreender os registros de suas ações 

apreensíveis na oralidade local, busquei contextualizar o tempo e o espaço do qual fez 

parte.  

Do mesmo modo, analisei as memórias sobre seu pai, João José Pires, de 

quem herdou bens materiais e, nas palavras dos entrevistados, “o comando da 

comunidade”. É sobre esse contexto, de tempo e espaço, e sobre referências dentro da 

própria comunidade que de algum modo fizesse entender melhor o poder exercido por 

Maria Pires, que o primeiro capítulo de dedica.  

João José Pires é considerado o fundador de Mulungu dos Pires, um homem 

forte, bastante religioso e respeitado tanto na comunidade, como fora dela. Era pai de 

sete filhos e tinha prováveis pretensões a cargos políticos, como narrado em “O chefe 

Horácio de Matos” de Américo Chagas (1961). Dono de terras, vivia da agricultura e da 

criação de gados. Era conhecido por toda região, como destaca o referido autor e está 

registrado nos depoimentos. Este momento da história de Mulungu dos Pires é tratado 

no primeiro capítulo: “João José Pires e os primeiros tempos de Mulungu dos Pires”, 

que está dividido em três sub-tópicos. 
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 O primeiro sub-tópico, “Mulungu dos Pires: aspectos gerais”, objetiva 

identificar quais as principais características da Chapada Diamantina e como Mulungu 

dos Pires se insere neste contexto; o segundo, “Em busca de uma origem”, analisou o 

mito de origem do Mulungu dos Pires, registrado na tradição oral, e quais seus 

principais sujeitos; o terceiro, “Pretensões políticas de João José Pires”, discutiu a 

função política de João José Pires nesta comunidade. Para este último tópico as fontes, 

além das entrevistas, foram o livro “O Chefe Horácio de Matos” de Américo Chagas e o 

Cordel “Casos e Histórias de Mulungu dos Pires” que serviram de bases à análise.  

O segundo capítulo: “Cara ou coroa: os dois lados da moeda de Maria de 

Jesus Pires”, tem como objetivo analisar tanto a sua  imagem como sendo de uma 

mulher dona de casa, mãe e religiosa, quanto a herdeira de um poder político em 

Mulungu dos Pires, mesmo que este poder não tenha sido exercido através de patentes e 

cargos do poder legal, e sim, sobre uma legitimidade dada pela própria comunidade nas 

relações do cotidiano. Assim, identifica-se um poder além daquele exercido pelo 

Estado, como destaca Michel Foucault (1979). Para compreender estes aspectos da vida 

de Maria de Jesus Pires, o capítulo foi também subdividido. 

O primeiro tópico, “Retrato de Maria de Jesus Pires”, enfoca a sua descrição 

física, e a análise das representações sobre esta mulher na comunidade. O segundo sub-

tópico “De João José a Lila”, analisa como foi a transição de poder de seu pai à Maria 

de Jesus Pires, a partir da memória e de registros escritos, como o mesmo Cordel usado 

para analisar as pretensões políticas de João José Pires, “Casos e História de Mulungu 

dos Pires” de José Carlos Pires. O terceiro tópico, “Demonstrações de poder de Maria 

de Jesus Pires”, objetiva compreender quais as práticas que Maria Pires usou para 

exercer poder na comunidade, e identificar os momentos nos quais ela transpôs os 

limites do particular, alcançando os âmbitos públicos, assim como analisar Lila como 

uma coronel sem patente, pois mesmo sem a legitimação legal, ela exerceu poder e 

deteve características muito próximas aos dos coronéis da Chapada Diamantina. Por 

fim, o quarto sub-tópico, “Maria dona de terras”, dedica-se às heranças de Maria de 

Jesus Pires e suas aquisições territoriais por meio de compra. 

Através destes capítulos, esta pesquisa tentou compreender a dinâmica de 

Mulungu dos Pires, identificando quais os momentos históricos destacados pela própria 

comunidade e seus principais sujeitos. As narrativas sobre a origem de Mulungu dos 
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Pires foram passadas por gerações, e os que narram hoje essa história têm sempre como 

referência Lila. Por isso, em grande parte das entrevistas, a narrativa começa, por 

exemplo, “segundo a minha avó, Maria de Jesus Pires...”. Assim, esta mulher destaca-se 

tanto como a divulgadora da história local, contribuindo em certa medida para a 

derrubada de barreiras entre gerações, como destacou Poul Thompson, tanto como uma 

mulher que exerceu tarefas nos âmbitos particulares – enquanto dona de casa – e nos 

âmbitos públicos – ao enfrentar poderes institucionais e liderar a comunidade Mulungu 

dos Pires. 

Vale considerar que este trabalho pode ser apenas o primeiro resultado da 

pesquisa sobre Mulungu dos Pires e Maria de Jesus Pires. Por isso, é importante retomar 

a pesquisa em momento posterior. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO I 

JOÃO JOSÉ PIRES E OS PRIMEIROS TEMPOS DE MULUNGU DOS PIRES 

 

Contar histórias sempre foi a arte de 

contá-la de novo, e ela se perde quando 

as histórias não são mais  conservadas. 

Ela se perde porque ninguém mais fia ou 

tece enquanto ouve a história. Quanto 

mais o ouvinte se esquece de si mesmo, 

mais profundamente se grava nele o que 

é ouvido.
10

  

   

1 Mulungu dos Pires: aspectos gerais 

 

Para iniciar um estudo de história regional e local, como destaca Erivaldo 

Fagundes Neves, é procedente uma apresentação geral desta região, localizando 

Mulungu dos Pires no contexto social, cultural, econômico e, também, geográfico, pois 

são esses elementos que compõem os grupos sociais historicamente construídos
11

. 

Segundo este historiador, a história regional e local de hoje tem suas raízes nas 

proposições da nova história, segunda geração da Escola dos Annales, que tem como 

pré-requisito a delimitação do espaço, sem perder a dimensão da totalidade histórica. 

Estudos deste tipo favorecem uma análise aprofundada sobre o tema. O estudo de 

história regional e local, para Neves, é mais que a investigação do passado de pequenos 

mundos da pluralidade nacional, pois contribui para revisões da grande síntese da 

história brasileira.
12

  

Iraquara, município ao qual Mulungu dos Pires é pertencente, 

geograficamente faz limite com os municípios de Seabra, Lençóis, Mulungu do Morro e 

                                                           
10

 BENJAMIN, Walter.  Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura.  São 

Paulo: Brasiliense, 1996. 
11

 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local: fragmentação e recomposição da História na 
crise da modernidade. Feira de Santana: Universidade Estadual de Feira de Santana; Salvador: Arcádia, 
2002. 
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Souto Soares. Dista da capital, Salvador, 469 Km e está a uma altitude de 700m.
13

 Este 

município faz parte dos 33 que constitui a Chapada Diamantina, região com uma área 

de 41.994 km².
14

  

Ainda segundo Erivaldo Fagundes Neves, a ocupação socioeconômica desta 

região deu-se pelo resultado da expansão da pecuária no Vale do São Francisco e das 

descobertas auríferas no século XVIII. Os primeiros núcleos urbanos desta região foram 

Nossa Senhora do Livramento de Rio de Contas e Vila de Santo Antônio de Jacobina no 

início do século XVIII.
15

 Os primeiros povoados surgiram através dos acampamentos de 

garimpeiros próximos à estrada que ligava Rio de Contas a Jacobina, conhecida como 

Estrada Real por ter sido construída por determinação do então rei de Portugal. A 

demanda por novos produtos e subsídios para garantir o povoamento contribuíram para 

formação de novos núcleos, vilas, arraiais
16

: 

Desenvolvimento do comércio de subprodutos da pecuária e excedentes 

das policulturas, produtos dos garimpos, geraram pontos de trocas; a 

estrada de ligação da Bahia a Minas e Goiás necessitava de pouso para 

viajantes e tropeiros; são fatores que se desdobraram em  núcleos 

populacionais: Macaúbas, Grotas (Brotas de Macaúbas), Brejinho 

(Oliveira dos Brejinhos), Canabravinha, Arraial do Ribeiro (Paramirim), 

Caititu (Botuporã), Bom Sucesso (Ibitiara), Barro Vermelho (Ibipitanga), 

Remédios, Boa Sentença (Rio do Pires), Mamonas (depois Santa Maria 

do Ouro e atualmente Ibiajara), Fazenda do Gado (Jussiape), Barra da 

Estiva, Sincorá, Santa Isabel (Mucugê), Campestre, Cochó do Pega 

(Seabra), Chapada Velha.
17

  

 

O primeiro núcleo de povoamento a se emancipar de Nossa Senhora do 

Livramento de Rio de Contas, núcleo ao qual pertencia a região pesquisada neste 

trabalho, foi Santa Izabel do Paraguassu, hoje cidade de Mucujê, no ano de 1847. Esta 

vila era a sede administrativa da produção e comercialização do diamante. Era, segundo 

                                                                                                                                                                          
12

 Idem. 
13

 Centro de Estatística e Informações (BA). Informações básicas dos municípios baianos: região Chapada 
Diamantina. Salvador: CEI, 1994. 
14

 BANDEIRA, Renato Luís Sapucaia. Chapada Diamantina: história, riquezas e encantos. 4. ed. Salvador: 
Funcultura, 2006. 
15

 NEVES, Erivaldo Fagundes. Dimensão Histórico Cultural: Chapada Diamantina; Programa de 
Desenvolvimento Regional Sustentável. Salvador: Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – 
CAR, 1997. 
16

 Idem. 
17

 Ibidem, p. 29. 
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Maria Cristina Dantas Pina, o centro de informações e do poder.
18

 Posteriormente 

Lençóis também se emancipou, seguida de Campestre em 1889, por questões que foram 

além do desenvolvimento agrícola. Cita-se aqui as disputas políticas entre coronéis, 

característica forte na história da Chapada Diamantina. Apenas em 1962 é que Iraquara 

elevou-se a município
19

, tendo como um dos distritos Mulungu dos Pires. Deste modo, 

no período recortado para estudo, Mulungu dos Pires pertenceu maior parte do tempo a 

Campestre, que – também por disputas políticas entre os coronéis Horácio de Matos e 

Manoel Fabrício de Oliveira – teve sua sede transferida para o antigo povoado Cochó do 

Pega, posteriormente denominado Dr. Seabra, hoje apenas Seabra. 

Segundo Erivaldo Neves, vários municípios da Chapada Diamantina 

tiveram suas origens no desbravamento de terras por aventureiros, movidos por 

interesses comerciais, econômicos e políticos.  

A origem de Iraquara, apreendida com base na memória de seus habitantes, 

teve a ver com a descoberta e exploração de terras propícias para o plantio, e uma boa 

localização, próxima de centros de trocas feitas pelo Sr. Manoel Félix da Cruz, em 

meados do século XIX. Este local mostrou-se, segundo os moradores mais antigos do 

município, bastante vantajoso para Manoel Félix se estabelecer com sua família. Esta 

memória foi divulgada através da crônica Iraquara: ontem, hoje e sempre
20

, de Maria 

Neta. Segundo a autora, Cruz fora motivado a encontrar um caminho mais curto para 

Parnaíba, um dos centros de troca de mercadorias da região, e por onde também passava 

a Estrada Real. Por volta de 1860 tomou conta das terras recém descobertas, 

inicialmente apenas com sua família. Contudo, estas posteriormente foram 

transformadas também em um centro da região
21

. Outras terras ricas em diamantes, 

ouro, ou ao menos favorável ao plantio, situadas próximas da circulação dos novos 

habitantes, formando novos pontos de troca e de comércio, ajudaram a desenvolver 

vários núcleos na Chapada Diamantina, formando e criando base para um mercado 

interno. O processo de povoamento não foi diferente em Mulungu dos Pires. Ainda com 

base nas memórias que emergem da oralidade, essas terras favoreciam o plantio de 

                                                           
18

 PINA, Maria Cristina Dantas. Santa Isabel do Paraguassú: cidade, garimpo e escravidão nas Lavras 
Diamantinas, século XIX. Dissertação (mestrado). Universidade Federal da Bahia – UFBA. Salvador, 2000. 
19

 Centro de Estatística e Informações (BA). Informações básicas dos municípios baianos: região Chapada 
Diamantina. Salvador: CEI, 1994. 
20

 Maria Neta. Iraquara: ontem, hoje e sempre. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo, 2004. 
21

 Idem. 
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mandioca e legumes, como é possível notar também nas declarações de rendas e terras 

dos proprietários
22

.  

O uso da tradição oral para este trabalho é pertinente por acreditar, em 

consonância com AMADO, ser “ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o „puro em si‟ da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para 

em seguida retirá-la dele”
23

, da mesma forma a memória dos moradores de Mulungu 

indica e evidencia sua propria história. Os sujeitos históricos mantêm-se vivos através 

da memória daqueles que se relacionaram com os fatos, e desse modo se tornam 

narradores desta história, transformando-se, também, em co-autores da mesma, pois 

rememoram os fatos segundo suas impressões. Essas impressões são fontes também 

para o historiador, compondo um maior número de vestígios para o estudo do passado 

das sociedades.  

Esse saber é importante para a constituição da história regional, pois “uma 

região se constitui quando seus habitantes conhecem o passado dela e a noção espacial 

se dilui, quando se firma um poder sobre um conjunto mais amplo, expondo a sua 

fluidez.”
24

 A oralidade, assim, cumpri com a transmissão da história, de forma eficaz e 

fluida, como destaca Erivaldo Fagundes Neves, na citação acima, e faz com que este 

trabalho tenha um grande desafio: ser tão eficaz na escrita quanto é na sua comunicação 

oral através das gerações. 

Estritamente, o objetivo deste trabalho é evidenciar novos sujeitos históricos 

através da história regional, ressaltando a participação de mulheres, neste caso, de Maria 

de Jesus Pires, e as contribuições da narrativa para a pesquisa em história, notadamente, 

a história regional e local. Para analisar a trajetória desta mulher em Mulungu dos Pires, 

optei por analisar também a origem desta comunidade, indicando os sujeitos 

antecessores e em que medida estes se relacionaram e/ou influenciaram para o papel 

exercido por Maria de Jesus Pires posteriormente.   

                                                           
22

 Essas declarações podem ser encontradas no Memorial dos Pires, em Mulungu dos Pires. 
23

 AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de Morais. USOS & abusos da historia oral. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. p. 205 
24

 NEVES, Erivaldo Fagundes.  Historia regional e local: fragmentação e recomposição da história da 
modernidade.  Feira de Santana: Salvador: UEFS, Arcadia, 2002. p. 46 
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Como referência bibliográfica diretamente relacionada ao tema e espaço da 

pesquisa, este trabalho conta apenas com um artigo defendido como trabalho de 

conclusão de curso de Letras Vernáculas, no ano de 2008, produzido por Lucas 

Nascimento Sales, cujo título é “História, cordel e oralidade: os Pires na construção do 

Mulungu dos Pires”
25

. Segundo o próprio autor, sua pesquisa pretendeu contribuir na 

área de estudos em memória cultural da Chapada Diamantina. Sales tentou compreender 

a construção da memória e como esta evidencia lideranças.  

Este artigo contribui nesta pesquisa porque o autor enfocou os sujeitos 

históricos destacados pela comunidade, assim como fatos que podem ser considerados 

tradicionais, principalmente ao que concerne à origem do povoado e ao papel 

desempenhado por João José Pires. Entre esses fatos, tratou da transição do poder 

familiar, exercido até então por João José Pires, a Maria de Jesus Pires, filha mais velha 

deste patriarca. O autor centraliza, em alguns momentos, a importância de Maria de 

Jesus Pires para a comunidade, com base na memória coletiva.  

Obras como “Jagunços e Heróis” de Walfrido Morais
26

, “O Chefe Horácio 

de Matos”, de Américo Chagas
27

, e “O Sertão que eu conheci”, de Claudionor de 

Queiroz
28

 ajudaram, enquanto fontes literárias, a compreender o contexto da Chapada 

Diamantina. Trata-se de livros de cunho memorialista, publicados, na maioria das vezes, 

com a ajuda do governo estadual. Esses livros traçam um panorama da política, do 

povoamento, da geografia, dos conflitos internos, enfim, do contexto da região.  

 

2 Em busca de uma origem 

 

A memória sobre João José Pires remonta aos fins do século XIX, por volta 

dos anos de 1880, data que é tomada como de sua chegada à localidade, conhecida hoje 

                                                           
25

 SALES, Lucas Nascimento. História, cordel e oralidade: os Pires na construção do Mulungu do Pires. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Letras Vernáculas, UNEB, 2006. 
26

 MORAES, Walfrido.  Jagunços e heróis :  a civilização do diamante nas lavras da Bahia.  5.ed. rev. e 
ampl Brasília: Câmara dos Deputados, 1997. 
27

 CHAGAS, Américo.  O chefe Horácio de Matos. São Paulo: [Artes Gráficas Bisordi], 1961. 
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como Mulungu dos Pires, quando estava em busca de novas terras. Sobre as motivações 

de João José Pires ao sair de sua cidade natal, Contendas do Sincorá, segundo seus 

descendentes, pouco se tem notícia. Sabe-se que grande parte dos aventureiros que 

chegavam à Chapada Diamantina eram motivados pela esperança de riqueza fácil que 

esta localidade proporcionava na época, através da exploração do ouro e, 

principalmente, do diamante. Estes aventureiros podem ser considerados, com base nas 

bibliografias sobre a Chapada Diamantina, como os principais responsáveis pela 

povoação da Chapada durante os fins do século XVIII, estendendo-se para o século 

XIX. Para alguns descendentes diretos de João José, este seria um caçador e, 

acostumado a se ausentar dias de sua casa, encontrou por volta da década de 1880 terras 

férteis e “sem dono”, favorecendo a estadia dele e posteriormente de sua família, 

iniciando assim uma picada
29

 para delimitar o espaço que tomaria como seu.  

O apossiamento
30

 de terras já não seria considerado comum, principalmente 

quanto ao uso prático da Lei de Terras de 1850. Esta lei exigia que todos os donos de 

terras registrassem suas propriedades, tendo como responsável pela catalogação dessas 

terras a Igreja Católica. Essa catalogação é conhecida como “Registros Eclesicos de 

Terras” ou “Registros Eclesiásticos de Terras”. Com esta determinação, tornou-se 

conhecidos os limites territoriais e seus respectivos proprietários. Desse modo, as terras 

só poderiam ser adquiridas por meio de compra ou herança. Sales destaca (2008: 6) que 

o período no qual João José Pires fixou-se na região ainda trazia resquícios das 

migrações em busca de diamantes do final do século XVIII, fator que fez com que no 

ano de 1773 alcançasse o número de 40.000 (quarenta mil) pessoas movidas para esta 

região em busca de riquezas, e que alimentaram a prática cultural de apossiamento de 

terras. Detalhes como este são possíveis perceber a partir das entrevistas, que apontam o 

caráter do desbravamento de terras da região e revelam práticas culturais, muitas vezes 

conhecidas, mas pouco trabalhadas, como se depreende do trecho a seguir:   

Eles vieram atrás de terra, né? De apossiar terra. Naquele tempo não 

comprava terra. Então a partir de quando eles chegaram aqui, eles... eles 

                                                                                                                                                                          
28

 QUEIROZ, Claudionor de Oliveira.  O sertão que eu conheci.   2. ed. Salvador: Assembléia Legislativa do 
Estado da Bahia, 1998. 
29

 Caminho feito no mato, geralmente a golpes de facão. 
30

 O termo apossiamento usado neste trabalho é uma forma de registrar as próprias palavras da 
comunidade quando se referem à forma que João José Pires tomou posse das terras. O termo remete a 
apossar-se, que segundo o Aurélio, significa tomar posse; apoderar-se 
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não, João José e seus irmãos, eles seguiram em direção a esse lugar que 

hoje é Mulungu dos Pires e fizeram uma picada
31

.
32

 

 

João José Pires aparece neste sentido como o responsável por este novo 

núcleo de povoamento da região, com motivações pouco conhecidas. Mas sabe-se que 

poderia relacionar-se a busca de riqueza fácil, através do diamante, ou ao 

desenvolvimento crescente do comércio nos pontos de trocas, nas estradas de ligação da 

Bahia a Minas e a Goiás. Sobre esta questão chama atenção Izabel Pires de Oliveira
33

, 

em depoimento oral quando relata: Aqui era mata virgem, que não tinha morador 

nenhum, o primeiro morador daqui, desta comunidade, Mulungu dos Pires, foi João 

José Pires. Ele foi quem fundou aqui esse lugar
34

. Contudo, ainda não foram 

encontrados registros que evidenciem qual a natureza de posse dessas terras de João 

José Pires, se por compra, herança, dívida etc. Vale até então, sem contraposição, os 

discursos sobre a origem do local, ressaltando o “apossiamento” de terras antes 

inabitadas. 

 Sobre Mulungu, o folheto de Cordel de José Carlos Pires “Casos e História 

do Mulungu dos Pires” tem muito a contribuir como fonte, pois pode ser considerado o 

primeiro registro escrito da memória sobre este local. Com base na memória, nas 

lembranças das histórias ouvidas desde criança, a literatura de cordel transforma o oral 

em registro escrito e poético, com preocupações líricas e de métrica, pois ao contrário 

do folheteiro, que vende sua história através da narrativa oral, o cordelista, como um 

alfabetizado, transpõe essas histórias para o papel. Este cordel em questão apresenta 

para o leitor, logo na primeira estrofe, qual a natureza de suas fontes ao escrever: eu vou 

agora narrar como contaram pra mim. O cordel é um registro da memória e traz a 

origem de Mulungu dos Pires assim: 

 

Era o século dezenove, 

                                                           
31

 Segundo o Aurélio: atalho estreito aberto no mato a golpes de facão. 
32

 Entrevista oral com o Sr. Sinésio de Jesus Pires, 56 anos, ex-morador de Mulungu dos Pires, bisneto de 
João José Pires, em 09 de fevereiro de 2008. Disponível no Memorial dos Pires. (meu pai) 
33

 Entrevista oral com a Sra Izabel Pires de Oliveira, de 77 anos, moradora de Mulungu dos Pires, bisneta 
de João José Pires, em 11 de setembro de 2009. Disponível no Memorial dos Pires. 
34

 Entrevista oral com Sra Izabel Pires de Oliveira, de 77 anos, moradora de Mulungu dos Pires, bisneta 
de João José Pires, em 11 de setembro de 2009. Disponível no Memorial dos Pires. 
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Já quase perto do fim, 

No ano de oitenta e sete, 

Começa a história assim. 

Eu vou agora narrar 

Como contaram pra mim. 

 

[...] 

 

Tudo começou com ele. 

O grande desbravador. 

Andando por estas bandas, 

Um dia aqui chegou. 

De palha de ouricuri 

Uma casa improvisou. 

 

[...] 

 

Mais tarde trouxe a família 

Para o lugar conhecer, 

Todos gostaram da terra 

Fértil que dava prazer. 

Marido, mulher e filhos 

Começaram uma casa fazer
35 

 

 

A chegada de João José Pires apresenta-se também, nesta fonte, como o 

primeiro marco para a história da comunidade, que afirma o valor da presença desta 

família ao trazer o nome da mesma, como exemplo da importância desse acontecimento. 

Os entrevistados destacam que o primeiro nome, Mulungu, deve-se à grande quantidade 

                                                           
35

 José Carlos Pires. Cordel: Casos e História do Mulungu dos Pires, Iraquara, 2000. pp. 10-11 
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de uma planta do mesmo nome na região e o segundo, dos Pires, à família. Mas ele 

descobrindo aqui o Mulungu e vindo morar aqui e ele chamando João José Pires, ele 

colocou o nome de Mulungu dos Pires
36

. Assim, a planta mulungu torna-se elemento de 

demarcação de território, enquanto a família Pires, demonstra a posse do mesmo 

território.  

Outro entrevistado, Sinésio de Jesus Pires
37

, ressalta a presença de um padre 

que assistia a região na época, como importante para consolidar este nome, o que nos 

demonstra por sua vez que a posse do território foi legitimada também pela Igreja. A 

assistência dada pela Igreja à comunidade demonstra também o interesse de 

permanência na região por parte da família. Na entrevista de Sinésio Pires, ao explicar o 

porquê do nome da comunidade, aparece assim:  

Até que chegou uma época que chegou um padre aqui no Mulungu que 

chamava... (corrige) em Seabra que chamava padre Jesus. Ai esse padre 

Jesus quando precisava fazer alguma correspondência pra João José ele 

falava assim: “leva essa carta pra João José no Mulungu dos Pires”. 

Agora porque esse Mulungu dos Pires? Porque era só a família Pires. 

Então ele... quando falava qualquer correspondência mandava pra lá, ele 

endereçava a João José no Mulungu dos Pires. E a partir daí ficou o nome 

Mulungu dos Pires por causa desse padre.
38

 

 

Uma dessas cartas pode ser encontrada no Memorial dos Pires, assinada por 

Pe. Jesus, endereçada a Maria Pires, em Mulungu dos Pires. A partir dessas entrevistas é 

válido compreender o nome dado a comunidade como um elemento também de 

identidade para essas pessoas. O mesmo entrevistado acredita que, em número 

aproximado, essas terras tinham dois quilômetros de comprimento por um de largura. 

Nos autos de arrolamento de bens deixados por João José Pires consta que o terreno que 

possuía em Mulungu dos Pires, no tempo de seu falecimento, equivalia a 8 (oito) tarefas 

de terras, no valor de 80$000 (oitenta mil réis). Mas não se sabe se essas tarefas de 

terras, que possuía no período de seu falecimento, são correspondentes às que se 

apossiou no momento de sua chegada na comunidade.  Também não há declarações de 

compra e venda de terras nesta localidade efetuada por João José Pires, para saber a 
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quantidade de terras acumuladas durante os anos. As Declarações de Terra, e de 

Imposto Territorial e Rural mostram que as terras da família serviam para plantio de 

cana, de mandioca, de feijão, de milho etc. E as entrevistas revelam que a produção era 

vendida nas feiras da região, como Seabra, Poço de Manoel Félix, Lençóis, Palmeiras, 

Andaraí. Das declarações que compõem o Memorial dos Pires
39

, grande parte é nominal 

a Maria de Jesus Pires. Uma, em nome de João José Pires, contribui para complementar 

as características econômicas da localidade, traz a informação de um engenho 

pertencente ao mesmo, com dois operários, pelo qual pagou 20$000 (vinte mil réis) de 

imposto em 24 de dezembro de 1914.
40

  

Sobre esses engenhos Izabel Pires destaca: 

contanto minha fia que cada um tinha um engenho. De moer cana. Ainda 

conheci muito... esse engenho tudo eu conheci. Porque um tempo desse, 

como estamos agora, nesse mês agora de setembro. A gente dormia, 

quando acordava madrugada já era com esses engenho rodando. Já a 

turminha levantava madrugada, pegava os boi, botava no engenho e a 

gente acordava com a zuada desse engenho. Muendo cana, pra fazer o 

que? Rapadura. Não fazia outra coisa do caldo da cana. Era rapadura.
41

 

 

Por estas evidências pode-se analisar que a motivação de João José Pires em 

se fixar nestas terras não se referia diretamente às explorações de ouro e diamante, mas 

ao comércio promissor garantido pelos centros de povoamento próximos, onde poderia 

escoar produtos da agricultura e pequenas fábricas, como a da rapadura e olarias, a 

serem vendidos nas feiras e, principalmente, pela fertilidade das terras de Mulungu dos 

Pires. As diversas fontes podem ser cruzadas e assim ampliar a imagem de Mulungu dos 

Pires como área destinada ao plantio. 

Num primeiro momento, a melhor alternativa para os que chegavam à 

Chapada era o garimpo, pois este poderia ser realmente a forma melhor de garantir o seu 

“futuro”. Porém, o mau uso do dinheiro por parte dos bamburistas
42

 fazia com que os 
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garimpeiros voltassem quase sempre à estaca zero. Sem investimento, a riqueza dos 

garimpeiros era momentânea.  

Enquanto isso, o comércio nessa área se expandiu cada vez mais, como 

ressalta Américo Chagas em “O Chefe Horácio de Matos”
43

. O comércio assim 

despontava como alternativa para os que chegavam à região. O desenvolvimento da 

atividade comercial é importante para analisar porque a família Pires se dedicou 

exclusivamente às atividades agrárias e pecuaristas. Suas terras, como fora declarado 

pelos seus proprietários através de declarações territoriais e de imposto, não possuíam 

jazidas de ouro e diamante, sendo a agricultura e a pecuária a base de renda familiar.  

Pelos autos de arrolamento
44

 do Sr. João José Pires, este possuía um terreno 

em Mulungu dos Pires, cercado a madeiras, com aproximadamente oito tarefas de 

terras, uma parte de terras em comum na Fazenda Cangussú, do termo de Dr. Seabra, 

uma metade de um tanque nos terrenos de Avelino José Pires e Joaquim José Pires e 

uma parte de uma casa, edificada em Mulungu, em terreno de Maria de Jesus Pires, 

contendo uma porta e cinco janelas de frente, como detalha o arrolamento. Este 

arrolamento é até o momento o dado mais completo das posses de João José Pires, 

detalhando os seus bens. Pela oralidade, os bens de João José Pires às vezes se 

confundem com os de Maria de Jesus Pires, sua filha mais velha. Não foi uma 

característica das entrevistas demarcarem limites desses bens. Ao passo que 

apresentavam João José Pires, apresentavam também, em certa medida, sua filha como 

herdeira não só dos seus bens materiais, como também do poder simbólico exercido 

pelo pai, tendo respaldo da memória coletiva para legitimá-lo.  

  

3 Pretensões políticas de João José Pires 

 

O coronelismo foi uma das marcas fortes na política da Chapada 

Diamantina. Vários memorialistas retomam a esta história para falar sobre os “grandes 
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coronéis” e seus jagunços, traçando seu perfil e narrando vários momentos, marcantes 

na memória regional. Essa referência histórica contribuiu para que esses coronéis 

fizessem, em grande medida, parte da identidade das pessoas dessa região, pois antes 

mesmo de qualquer definição acadêmica, o coronelismo é um fenômeno histórico 

bastante próximo da realidade dos habitantes da Chapada. Segundo Vitor Nunes Leal, 

um dos principais estudiosos para se pensar este tema, o coronelismo é um fenômeno da 

vida política do interior do Brasil, que detinha uma característica peculiar: a 

manifestação do poder privado co-existindo com o poder público mais extenso. Por isso, 

o mesmo autor considera o coronelismo “sobretudo, um compromisso, uma troca de 

proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência 

social dos chefes locais, notadamente os senhores de terras.”
45

 

Para Eul-Soo Pang
46

, o coronelismo tinha como função principal a 

utilização do poder privado acumulado pelo patriarca de um clã ou uma família mais 

extensa. Assim, o coronel estava diretamente ligado aos possuidores de terras, que por 

sua vez tem suas origens no poder patriarcal, exercido desde os engenhos de açúcar e 

das fazendas de gado do século XVI. Contudo, vale ressaltar o que Vitor Nunes Leal 

considera sobre esses donos de terras, fazendeiros: que nem sempre eram pessoas com 

disponibilidade financeira, mas diante da grande pobreza, ignorância e abandono da 

grande parte da população do interior do Brasil, destacavam-se como ricos pela sua 

qualidade de proprietário rural e pela sua articulação política. Assim, estabeleceu-se 

uma política de compadrio neste sistema político, uma relação de negociação entre 

coronéis, jagunços e trabalhadores. Renato Luís Bandeira acrescenta que: 

No passado, o analfabetismo reinante em todo sertão e a falta de 

assistência ao sertanejo, que vivia num estado precaríssimo, ao abandono, 

sem terras para cultivar, sem trabalho e sem perspectiva alguma, fazia 

com que o trabalhador fosse buscar apadrinhamento de um coronel ou 

chefe local que, invariavelmente lhe dava apoio e emprego naturalmente 

em suas fazendas ou nos garimpos. 

 

Outra característica dessa relação política, dada através desse 

apadrinhamento é o voto de cabresto, uma troca de favores entre o coronel e seus 
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trabalhadores a fim de garantir o sucesso dos seus indicados políticos nas eleições. Um 

panorama dessa política na Bahia pode ser mais bem estudado em Eul-Soo Pang, 

“Coronelismo e Oligarquias”, citado anteriormente.  

Ao tratar deste contexto, Walfrido Morais considera a sociedade da Chapada 

dividida em três “camadas” fundamentais. A primeira composta pelos capangueiros, 

principalmente os portadores de patentes da Guarda Nacional, e que eram os 

proprietários dos melhores garimpos e das melhores terras. Eram pessoas que 

expandiam suas influências por todo o poder público e, como chama atenção o autor, 

muitas vezes não as considerando como elemento do Estado, mas como um bem 

privado, ou seja, familiar. O segundo grupo era composto pelos faiscadores, 

comerciantes mais modestos, funcionários dos municípios etc., e que talvez não 

tivessem a real noção da sua posição de intermediário. No terceiro grupo estava à 

maioria da população, eram os garimpeiros, nômades, trabalhadores em geral.
47

  

Neste sentido, poderia cogitar a possibilidade de João José Pires, 

inicialmente, ser caracterizado como pertencente ao último grupo, definido por 

MORAIS, por ser lembrado pela comunidade como um caçador, um aventureiro em 

busca de terras. Porém, esta dimensão seria analisada sem mesmo saber os motivos que 

levaram João José Pires a sair de Contendas do Sincorá, se realmente por um caráter de 

aventura. Assim, a estrutura de comunidade pretendida por ele ao chegar em Mulungu 

dos Pires pode trazer novas análises. Sua casa evidencia o desejo de fixar-se nesta 

localidade, tratava-se de uma casa de morada e não de passagem, o que não mais revela 

um caráter aventureiro do patriarca. Tendo como partida o arrolamento de bens 

deixados por João José Pires, a casa tinha uma porta e cinco janelas de frente, e coberta 

por telhas. Possuía quatro quartos, duas salas grandes, uma cozinha e uma despensa. 

Próximo estava a casa de farinha e o engenho, segundo os entrevistados. Era a primeira 

casa avistada ao chegar a Mulungu dos Pires. Vale destacar também a capela, 

ressaltando ainda mais o desejo de manter-se na região.  

 Desse modo, no segundo momento, de apropriação das terras de Mulungu 

dos Pires, João José Pires como dono de terras, vivendo da agricultura e da pecuária, 

                                                           
47

 MORAES, Walfrido.  Jagunços e heróis :  a civilização do diamante nas lavras da Bahia.  5.ed. rev. e 
ampl Brasília: Câmara dos Deputados, 1997. p. 41. 



 

 

24 

seria pertencente ao primeiro grupo, considerando-o como proprietário de terras e, 

principalmente, como possuidor de um poder privado, familiar. 

A maioria das entrevistas evidencia João José Pires e sua família como 

pessoas humildes. Por isso, é importante analisar que a humildade destacada pelos 

entrevistados indica mais às formas de tratar de João José Pires e Maria de Jesus Pires, 

do que à condição material da família. Estes, por outro lado, apresentaram um 

considerável número de bens na família. Nesta perspectiva, pode-se pensar na análise 

feita por Vitor Nunes Leal, ao identificar a grande disparidade entre as famílias do 

interior do Brasil. João José Pires e, posteriormente Maria de Jesus Pires, através da 

análise das fontes, conseguiu manter certa qualidade de vida, em meio a tanta pobreza 

da região da Chapada Diamantina. Sobre esses bens, Izabel Pires anuncia:  

Eles viviam era da roça. A planta era feijão, milho, mandioca, cana, 

contanto minha fia que cada um tinha um engenho. De moer cana. Ainda 

conheci muito... esse engenho tudo eu conheci. [...] Ai ia pras feiras 

vender. [...] Eu sei que eles fazia a rapadura e levava no lombo dos 

animal. Tinha animal. Criava muito animal. Não era jegue, era burro. 

Tinha os cavalos de montar e tinha muito burro.
48

 

 

A idéia de uma consolidação do senhor Pires nesse local, através do seu 

poder familiar, pode ser cotejada com informações e representações na obra de Américo 

Chagas, “O chefe Horácio de Matos”, quando no capítulo XVII, nominado “O velho 

Eusébio”
 49

, narra a provável entrada de João José Pires na política da Chapada ao lado 

do coronel Manoel Fabrício, de Campestre. Neste capítulo, a imagem esboçada pelo 

autor sobre João José Pires é a de um homem “agigantado”, de uma vida patriarcal com 

muitos filhos, ingênuo, que só se preocupava com a lavoura e vivia na maior 

simplicidade. Destaca também que, com a notícia de ser provável intendente de 

Campestre, através do senador César Sá, e pelos boatos que começavam a surgir que a 

família Pires planejavam invadir o Poço, povoado à 6 Km, atual município de Iraquara, 

os Pires começaram a comprar armas e munições. Esta atitude, segundo o autor, 

protegeu a comunidade contra a invasão de Eusébio a Mulungu dos Pires, que antecipou 
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aos boatos e invadiu a comunidade, em 1928, com o objetivo também de impedir a 

entrada de João José Pires na política da região.
50

  

Segundo Américo Chagas, a família resistiu aos ataques de fogo por 24 

horas. Sem munição, buscou ajuda e proteção com os chefes de Palmeiras e Lençóis, 

que os aconselharam a voltar para casa e recomeçar a vida. Sobre este momento da 

história da comunidade, José Carlos Pires destaca no cordel duas invasões, não apenas 

uma como Américo Chagas. E mais uma vez ressaltou a tradição oral como a base para 

a produção do folheto de cordel.  

 

Foi pertencente a Cochó. 

Defendeu Manoel Fabrício.  

Na luta contra os jagunços 

Mulungu fez sacrifícios. 

João José e seu povo 

Usaram seus artifícios. 

 

Na luta contra os jagunços 

Mulungu foi invadido, 

Sessenta homens armados, 

Corajosos, destemidos. 

Deixaram o povoado 

Totalmente destruído. 

 

João José e sua raça 

Os jagunços enfrentaram. 

Dezoito contra sessenta, 

Foi assim que me contaram. 

Com sangue se fez a história 

Dos heróis que tanto lutaram (grifo nosso) 
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João José e Sebastião 

Não paravam de atirar, 

Os jagunços respondiam, 

Balas zunindo no ar, 

Enquanto isso, os dezesseis 

A casa foram cercar. 

 

Eram os nossos heróis 

Registrando a sua glória. 

Mataram quarenta e cinco. 

Restando apenas a memória. 

Assim, só ficaram quinze 

Para contar a história.
51

 

 

Estes versos referem-se a uma primeira invasão, na qual, segundo José 

Carlos Pires, Mulungu dos Pires saiu vitorioso. Na estrofe grifada é importante perceber 

como o autor narra a invasão comandada por Eusébio, fazendo da “raça” do Mulungu 

dos Pires, ou seja, a família, pessoas vitoriosas por terem vencido os jagunços, seus 

inimigos. Uma história feita pelo sangue e por isso, uma família composta por heróis. A 

derrota dos habitantes de Mulungu dos Pires, dar-se-ia apenas na segunda invasão à 

comunidade, segundo o mesmo cordelista. 

 

Em outra luta intensa 

Acabou a munição. 

Pedoxa vai ao inimigo 

Com o seu punhal na mão, 

Jagunços correram assustados 

Dizendo: “O homem é o cão!” 
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O grupo adversário 

Foi bastante reforçado. 

Mais de duzentos homens 

Invadiram o povoado. 

Dessa vez não teve jeito 

Mulungu foi saqueado.
52

 

 

Este é o episódio de Mulungu dos Pires sobre o qual foi encontrado uma 

maior variedade de fontes. É relatado tanto no livro de Américo Chagas, como nas 

entrevistas e no cordel. Neste, os recursos poéticos contribuem para o registro do que 

era apenas memória, além de uma carta, enumerando os bens saqueados por Eusébio 

assinada por Maria de Jesus Pires, filha de João José Pires. Para a grande maioria, ela 

não era alfabetizada, por isso acredita-se que a carta foi feita a pedido dela, mas redigida 

por um terceiro, ainda desconhecido. A carta descreve: 

Eu, Maria de Jesus Pires, viúva, fui roubada pelo Sr. Eusébio em 2 vacas 

e garrotes de 2 annos e 3 animais, 2 cavalos arriado de cangalha e cinco 

bruacas e outro com sellim de banda. Levaram também um “sellegote” 

novo e muito bom, roubaram também 2 tachos e uma machina ing- muito 

boa e cinco malas de roupas fina e uma latrinha cheia de ouro avaliado 

por 1 conto de rs 1.200.000 [...]
53

  

 

A descrição continua com outros utensílios domésticos, como ferro a vapor, 

talheres e todas as mobílias de casa. Ao fim da carta, declara que de todos os bens 

roubados, os únicos que receberam de volta foram 1 taxo e 2 cavalos. A descrição dos 

bens roubados evidencia a riqueza acumulada pela família. Segundo Miridan Knox 

Falci era comum declarar selins de couro lavrado, as selas de banda, os estribos de prata 

trabalhada e arreios em fino couro lavrado como demonstração de riqueza
54

. Alguns 

desses bens aparecem na carta de Maria de Jesus Pires. Sobre os bens saqueados o 

cordel descreve assim: 

Jagunços levaram tudo, 
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Utensílios, criação, 

Gêneros alimentícios: 

Farinha, milho, feijão. 

Num velho carro de bois 

Fez-se a distribuição 

 

Poço de Manuel Felix 

Grande parte recebeu. 

Povoado de Pau Ferro 

Levou o que não era seu. 

O outro foi cana Brava. 

Que prejuízo nos deu.
55

 

 

Este cordel, além de enumerar os bens, destaca, no último momento, o 

destino dos objetos saqueados. Após a invasão ao Mulungu dos Pires não há mais 

nenhum indício da participação de João José Pires na política da região. Porém, o 

mesmo continuou a exercer papel patriarcal em Mulungu dos Pires até seu falecimento, 

em 1936, quando tem seu poder transferido para sua herdeira. O período que 

compreende a chegada de João José Pires a região até aproximadamente seu falecimento 

na década de 1936, pode ser analisado como a primeira fase da história desta 

comunidade. Mas vale ressaltar, que esta década final não pode ser analisada como algo 

fortemente fixado. Os relatos com base na memória identificam dois momentos para a 

história de Mulungu dos Pires, mas não delimitam rigorosamente a separação entre 

essas duas fases. O segundo momento refere-se ao período de vida de Maria de Jesus 

Pires e sua atuação na comunidade, objeto de análise do próximo capítulo desta 

pesquisa. O que é possível perceber através das entrevistas, das fontes do Memorial dos 

Pires e do cordel é que a comunidade foi-se desenvolvendo e ganhando novas 

características. Crescendo em número de habitantes, produção agrícola e pastoril e 

ascensão de novas lideranças. O cordel exemplifica: 

Vai crescendo o Mulungu, 
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Muitos gados nos currais. 

Além do milho e feijão, 

Extensos canaviais. 

O sonho com o progresso, 

Cada vez crescia mais.
56 

 

Nesta estrofe é possível perceber, mais uma vez, qual a fonte de renda da 

família, assim como um indício da motivação que esta possuía para a produção agrícola 

e pastoril, como uma alternativa encontrada pela família para o sonho do 

enriquecimento: “o sonho com o progresso, cada vez crescia mais.”. Esta frase elucida 

algo característico à maioria das pessoas que chegavam à Chapada Diamantina: a 

atração por uma riqueza fácil e rápida através do garimpo, ou a estabilidade através do 

desenvolvimento comercial, seja através de vendas ou das feiras livres. A apresentação 

de João José Pires como fundador, patriarca e como um dos personagens deste trabalho 

fez-se necessário para contextualizar o espaço, a tradição, enfim, qual foi a herança 

tanto material, como simbólica para Maria de Jesus Pires, sua filha mais velha e 

personagem principal desta pesquisa. Para tanto, e para elucidar sua importância na 

história da região, será proposto um novo capítulo.  
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CAPÍTULO II 

CARA OU COROA: OS DOIS LADOS DA MOEDA DE MARIA DE JESUS 

PIRES 

 

As mulheres são mais imaginadas do que 

descritas e contadas, e fazer a sua 

história é, antes de tudo, inevitavelmente, 

chocar-se contra este bloco de 

representação que as cobre e que é 

preciso necessariamente analisar, sem 

saber como elas mesmas as viam e as 

viviam.
57

 

 

1 Retrato de Maria de Jesus Pires 

 

Maria de Jesus Pires era a filha mais velha do casal João José Pires e 

Francisca Rosa dos Anjos. Nasceu em 1873, em Contendas do Sincorá, Chapada 

Diamantina. Por volta dos sete ou oito anos de idade mudou-se para a região próxima ao 

Poço de Manoel Félix, também Chapada Diamantina, hoje conhecida como Iraquara. A 

localidade onde viveu Maria Pires, passou a ser chamada de Mulungu dos Pires, em 

homenagem ao patriarca da família, fundador da comunidade, seu pai João José Pires. 

Sobre sua infância e juventude pouco se tem notícia. Maria de Jesus Pires, mais 

conhecida como Lila, era uma mulher branca, de presença marcante, segundo seus 

descendentes, principalmente por sua personalidade e características de liderança 

durante sua vida adulta. Era rendeira e católica praticante. Viveu em Mulungu dos Pires 

até seu falecimento, em 1967, já debilitada por um derrame cerebral que a deixou 

paraplégica.  
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Lila casou-se com Pedro Pires, em 1890 ou 1891, não se sabe ao certo, com 

quem teve nove filhos. Assim como o período de sua infância, a memória da 

comunidade traz poucos elementos sobre seu casamento. Não relatam detalhes da vida 

de casada, na verdade, chamam atenção sempre para sua condição de viuvez. Uma das 

entrevistadas, Izabel Pires de Oliveira
58

, por exemplo, ressalta que Pedro Pires, esposo 

de Lila, deixou um filho ainda muito pequeno para ser criado somente por ela. Com o 

falecimento do marido, em 1914, Maria de Jesus Pires passa a chefe da família, 

destacando ainda mais a imagem de uma mulher forte, que deu conta de criar todos os 

filhos sozinha
59

. 

É a partir de sua viuvez que os discursos sobre Maria de Jesus Pires 

tornaram-se mais recorrentes. Esta condição de Lila parece ter favorecido as 

características anteriormente citadas sobre ela, uma mulher forte, líder e de pulso. Dessa 

forma exerce um comportamento contrário ao esperado para uma viúva segundo valores 

sociais e religiosos, que pregavam o recolhimento da mulher à oração e que esta fosse 

amante da mortificação, como é possível perceber nas Normas de Vida, usadas por 

Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos
60

 em sua dissertação de mestrado “Timoneiras do 

bem na construção da cidade princesa: mulheres de elite, cidade e cultura”, extraído do 

livro Porta do Céu de 1935. Do mesmo modo, Miridan Knox Falci afirma que “as 
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mulheres de classe mais abastadas não tinham muitas atividades fora do lar. Eram 

treinadas para desempenhar o papel de mãe e as chamadas „prendas domésticas‟ – 

orientar os filhos, fazer ou mandar fazer a cozinha, costurar e bordar.”
61

 E acrescenta 

que em famílias menos afortunadas as mulheres quando viúvas, poderiam desenvolver 

atividades fora de casa, mas que em grande maioria essas seriam mal vistas pela 

sociedade, “tornavam-se facilmente alvo de maledicência por parte de homens e 

mulheres.”
62

 Mais uma vez, algo contrário na comunidade Mulungu dos Pires, onde 

Maria de Jesus Pires era lembrada também pelo seu posicionamento de liderança 

política. 

 A estrutura familiar pedia a presença masculina para que a condição de 

sucesso na criação dos filhos fosse possível. O homem era o responsável pelo trabalho 

fora de casa, pelo sustento familiar, enquanto as mulheres exerciam atividades 

domésticas e educavam os filhos. Com a perda do marido, Lila assume as duas tarefas, 

às destinadas ao homem, e continua com as suas, designadas à mulher. 

De um lado estava a católica praticante, rendeira e responsável pelas tarefas 

de casa, do outro a que cuidava das roças, da plantação, das vendas do que era 

produzido em suas terras. Para estas atividades, Maria de Jesus Pires contava com 

alguns empregados, uns cuidavam da plantação, outros das vendas em feiras da região – 

atividade desenvolvida por pessoas conhecidas como tropeiros – e outros cuidavam do 

gado. Estas tarefas fora do espaço doméstico tornaram-se mais comum depois de tomar 

posse das terras de seu falecido esposo em 1914, e 14 anos mais tarde, em 1928, herda 

também um terreno que pertencia à sua mãe e onde fora construída a casa dos pais. Nela 

ainda vivia João José Pires, que depois de viúvo, ficou aos cuidados de Lila que se 

mudou para a residência naquele mesmo ano.  

Para exemplificar essa imagem construída sobre Lila pela comunidade, o 

discurso de Sinésio Pires evidencia: 

Lila, pra mim, foi uma... uma heroína! [...] E eu conheci ela. Quando ela 

morreu, eu tinha 14 anos. Mas Lila era uma pessoa que todo mundo 

respeitava. Era como se fosse uma... era uma líder pra comunidade, né? 

Todo mundo tinha que... qualquer coisa tinha que procurar ela. Pra saber 
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se era certo ou errado, era ela que tinha que dizer se era certo ou errado. E 

era uma pessoa muito... eu sou até suspeito, porque sou neto dela pra 

falar, mas tem outras pessoas que vai lhe falar quem era ela. Mas todo 

mundo respeitava, todo mundo tinha ela como... Mesmo as pessoas que 

não era nem neto, nem sobrinho, chamava ela de madrinha Lila.
63

 

 

A imagem transmitida por Sinésio Pires contribuiu para um perfil de Maria 

de Jesus Pires, identificando seus valores como uma mulher-líder, “era uma líder pra 

comunidade”. Lila revela-se como uma mulher que transpôs as barreiras do particular, 

ampliando sua chefia de dona-de-casa para uma chefia comunitária, como destaca o 

entrevistado, uma chefe política, considerando a amplitude do espaço público e político. 

E por isso, por sua posição de destaque na sociedade, ela é considerada por Sinésio 

Pires uma heroína. Com receio de ser suspeito ao falar de sua avó, o entrevistado chama 

atenção que outros poderia falar sobre Lila e sua relevância para a comunidade, 

revelando uma memória coletiva sobre a imagem de Maria de Jesus Pires. Para 

completar e exemplificar o respeito que esta mulher detinha na comunidade, ressalta 

que todos a chamavam de madrinha Lila, mesmo que esses não tivessem relação de 

parentesco com a mesma. Neste sentido é importante retomar às relações entre coronéis 

e sociedade numa política de apadrinhamento, comum à Chapada Diamantina no 

período.  

Maria de Jesus Pires não possuía patente de coronel, mas nos discursos da 

comunidade é possível traçar características de apadrinhamento de Lila com a 

comunidade Mulungu dos Pires. Sinésio Pires acrescenta também em entrevista que 

todos os visitantes que chegassem a Mulungu deveriam passar antes na casa de Maria 

Pires, “como se fosse pra dá as boas vindas”
64

.   

 

2 De João José à Lila 
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João José Pires, como já foi analisado, aparece na memória coletiva e é 

concebido pela comunidade como o responsável pela origem do Mulungu dos Pires, e 

representava no poder local um patriarca, ao qual todos deveriam respeitar e acatar as 

decisões. Como destaca Ana Maria Oliveira (2008), o território é muito mais que uma 

unidade, uma medida ou uma delimitação de um espaço geográfico. O território, na 

verdade, é definido também pelas apropriações que seus habitantes fazem dele, ou seja, 

as práticas sociais constituem especificidades que permitem compor um sentimento de 

pertencimento. Nesta perspectiva, ao analisar os discursos da maioria das pessoas 

naturais de Mulungu dos Pires sobre as origens da comunidade, foi possível considerar 

que o território neste momento torna-se também uma referência que os identifica 

enquanto comunidade e que legitima o poder exercido por João José Pires, presente nos 

discursos, o que favorece a passagem deste poder a uma linha direta de descendência, 

no caso sua filha mais velha, Maria de Jesus Pires. 

João José Pires exerceu poder nesta comunidade, almejando também, como 

chamou atenção Américo Chagas, participar de forma mais ampla e consistente da vida 

política da Chapada no primeiro quartel do século XX, ao lado de Manoel Fabrício, 

coronel de Campestre. Após seu falecimento, em 1936, a comunidade destaca que 

Maria de Jesus Pires, sua filha, o substituiu como a herdeira, a seguidora deste poder 

político exercido pelo pai. O folheto de cordel, fonte que também tem como base as 

experiências narradas, anuncia essa passagem da seguinte forma: 

Com a morte de João José 

Alguém teve que assumir 

O destino do seu povo. 

Tudo certo conduzir. 

Foi Lila, a filha mais velha 

Essa tarefa cumprir. 

 

Ela quem dava a ordem 

Do que devia ser feito. 

Nas questões familiares 

Para tudo dava um jeito. 
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Mandava e desmandava 

Tudo ficava direito.
65

  

 

O cordel como registro escrito desta memória coletiva narra, de forma 

poética, essa passagem de poder, e de forma singular, apenas os fatos considerados 

marcantes para o eu-lírico. A partir destas fontes – o cordel e os depoimentos – o 

primeiro ponto que é possível levantar como legitimador desta herança refere-se à linha 

familiar direta de João José Pires. Sendo este fundador do Mulungu dos Pires, um filho 

de João José herdaria com facilidade o poder político do pai. Mas é necessário 

perguntar: por que foi Maria de Jesus Pires quem herdou esse poder na comunidade? 

Por que não seguir a tradição cultural, na qual são os  homens as referências de chefes, 

de líderes, ainda mais por Maria de Jesus Pires possuir irmãos, que poderiam ocupar 

este lugar? 

Para responder a essas questões, as imagens construídas sobre quem foi 

Maria de Jesus Pires indicam elementos que foram favoráveis a essa passagem de 

“tarefa”, como é trazido no cordel, para Maria de Jesus Pires. Como já mencionado, em 

1928, com a morte mãe, Maria de Jesus Pires mudou-se para a casa do pai, que só veio a 

falecer em 1936, o que estabeleceu um convívio de 8 (oito) anos entre pai e filha. João 

José Pires é lembrado como um homem forte e religioso, muito próximo do que também 

se fala sobre sua filha. Quando os entrevistados são deixados livres para que comentem 

sobre ela, destacam características que contribuíram para a sua liderança. Lembram-se 

dela como uma mulher forte, que deixava marcas de sua presença nas relações, e muito 

devota a São Pedro. Falam também de uma mulher responsável pela família, com 

afazeres domésticos em atividades atribuídas às mulheres – como a produção de rendas. 

Narram-lhe como a mulher que acompanhou o “ritmo” deixado por João José, uma 

mulher que herdou o “espírito” do pai.
66

  

Óia que eu já to contando coisa que nesta época o velho João José já tinha 

falecido e quem mandava nesse Mulungu aqui... [...] que do velho João 

José ficou pra madrinha Lila, ai já tinha muitas pessoas, que já não era só 

mais a família não, era pessoas de fora já morando aqui, que também 

chegou aqui e pegava o ritmo que o velho João José deixou e Maria Pires, 
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madrinha Lila, que sendo mulher, mas pegou aquele ritmo. Ninguém fazia 

nada sem conversar com ela não.
67

  

 

Izabel Pires acrescenta ao narrar um dos momentos de intervenção de Maria 

Pires na comunidade: “mas como ela tinha aquele espírito do pai, que era João José, era 

mulher, mas tinha aquele espírito duro do pai, acalmou mãe na hora.”
68

 Em vários 

depoimentos a comunidade evidencia que Maria de Jesus Pires foi quem conseguiu 

exercer, tal qual o pai, o poder de fato, mesmo sendo uma mulher, como é enfatizado 

nas entrevistas. Maria Pires desta forma reuniu o que pode ser chamado de pré-requisito 

para atuar como líder na comunidade: um parentesco direto com o patriarca da família e 

ter como perfil a proximidade com o que já havia sido executado pelo pai, ou seja, ela 

possuía o seu “espírito” e, por isso, seguiu seu “ritmo”.  

Através das fontes não foi possível evidenciar se existiu uma disputa pela 

herança desse poder. Para os entrevistados, Lila foi a única filha de João José Pires a 

demonstrar características de liderança como o pai. Seu poder deu-se pelo cotidiano, 

pela prática. Neste momento, a análise feita por Michelle Perrot (2005) contribuiu para 

entender esse exercício de poder: “O exercício do poder não passa somente pela 

repressão, mas – sobretudo nas sociedades democráticas – pela regulamentação do 

ínfimo, pela organização dos esforços, pela mediação, pela persuasão, pela sedução, 

pelo consentimento”.
69

 A comunidade consentiu e legitimou o poder exercido por João 

José Pires e permitiu a passagem deste poder à Maria de Jesus Pires, que o exerceu na 

dinâmica cotidiana, seja nos âmbitos particulares da família, seja no âmbito público dos 

interesses comunitários, políticos. 

 

3 Demonstrações de poder de Maria de Jesus Pires 
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Para compreender de que forma Maria de Jesus Pires exerceu seu poder, 

legitimado pela comunidade Mulungu dos Pires, as fontes orais fornecem evidências 

históricas importantes. Como já mencionado, Lila é lembrada como uma mulher líder, 

aquela que todos deveriam respeitar e acatar suas decisões, assim como seu pai fazia. 

Desta forma, mesmo que alguns não recordem de fatos, passagens que demonstrem 

como ela liderava, está presente, na memória coletiva, a sua imagem associada a um 

poder local. “Moça, ela chamava atenção, ela resolvia tudo [...] O que ela dissesse 

ninguém passava por riba. Pois, a palavra dela, homem nenhum passava por riba, 

ninguém. O que ela falou tava falado.”
70

 Ou ainda: “mas Lila era uma pessoa que todo 

mundo respeitava, ela era como se fosse uma... era uma líder pra comunidade.”
71

 Estes 

discursos, presentes em grande parte das entrevistas, compõem a imagem desta mulher 

para a comunidade e, ao mesmo tempo, fornecem elementos para analisar a sua 

representação política. Pois, suas ordens, muitas vezes, não se resumiam aos cuidados 

de uma mãe para com seus filhos, nem só o respeito dos familiares a uma matriarca, 

como é possível perceber na entrevista de Sinésio Pires: 

Eu tenho umas passagens dela pra você vê como ela era respeitada, ela em 

cima de uma cama, em cima dessa cama tinha uma janela que ela via um 

pé de manga. Ai seus sobrinhos, seus netos quando subia nesse pé de 

manga, ela apenas com uma varinha batia na janela e não ficava nenhuma 

pessoa em cima do pé de manga, porque quando ela batia na janela todo 

mundo saia de cima com medo dela. Ela em cima de uma cama, paralítica 

todo mundo respeitava.
72

  

  

Neste trecho da entrevista é possível analisar a existência de uma relação de 

obediência entre Maria de Jesus Pires e as pessoas da comunidade – o que Sinésio Pires 

chama de respeito – contudo, não é suficiente para compreender a função política 

provável dela em Mulungu dos Pires. A passagem revela muito mais um cuidado de 

mãe. Contudo, pode servir de indicativo para a posição que ela ocupa frente àquelas 

pessoas. O que chama a atenção de Sinésio Pires neste episódio é que Lila nada poderia 

fazer com aqueles meninos, uma vez paralítica, mas mesmo nestas condições, sua 

ordem era acatada.  

                                                           
70

 Entrevista oral com Maria Pires Mendes, 82 anos, moradora de Mulungu dos Pires, neta de Maria de 
Jesus Pires, em 11 de setembro de 2009. Disponível no Memorial dos Pires. 
71

 Entrevista oral com o Sr. Sinésio de Jesus Pires, 56 anos, ex-morador de Mulungu dos Pires, neto de 
Maria de Jesus Pires, em 09 de fevereiro de 2008. Disponível no Memorial dos Pires. 
72

 Entrevista oral com o Sr. Sinésio de Jesus Pires, 56 anos, ex-morador de Mulungu dos Pires, neto de 
Maria de Jesus Pires, em 09 de fevereiro de 2008. Disponível no Memorial dos Pires. 



 

 

38 

Em outros momentos os entrevistados já trazem outros detalhes, como a 

relação de Maria Pires com poderes institucionalizados, fazendo valer, segundo os 

discursos, a sua vontade. O primeiro momento refere-se à determinação, por questões 

sanitárias, que todas as casas cobertas por palhas fossem derrubadas. Esta era a situação 

de algumas casas da comunidade, incluindo casas de alguns filhos de Lila. A presença 

dos guardas sanitários contribui para analisar tanto a representação de João José, quanto 

a liderança de sua filha, pois quando esses funcionários chegaram ao Mulungu, o 

patriarca da família ainda era vivo. Logo sobre a chegada dos guardas, relatam: 

Eu ainda nova, nem casada eu era ainda não. Era nova, nova mesmo. E 

sugeriu esse negócio de guarda no mundo. Guarda pra todos os lugares. E 

aí os guarda vinha pra comunidade de Mulungú dos Pires. Chegava 

ninguém podia ir pras casa de ninguém sem não conhecer João José Pires 

primeiramente não, pra ver o que João José Pires ia dizer pra eles como 

eles deveriam andar na comunidade. Como é que eles ia chegar nas casas, 

ia falar nas casas: “que nóis chegamos aqui em sua casa, nós estamos aqui 

sendo mandado, ordenado por João José Pires”. Porque eles chegavam, 

dormiam tudo era lá. 

 

E acrescentam que para conversar com as pessoas da comunidade sobre 

alguma decisão após os trabalhos, deveria ser em reunião com a presença de João José 

Pires. Com o falecimento do patriarca, os guardas passaram a se hospedar em casa de 

Antonio Pires, filho de João José Pires, mas sobre o comando de Maria de Jesus Pires. 

Da mesma forma que estes guardas deveriam respeitar João José passariam agora a 

respeitar sua filha mais velha. Todos que chegassem à comunidade deveriam se dirigir 

primeiramente para a casa desses chefes locais, antes de visitar outras casas. Da mesma 

forma que procedia com João José Pires, após seu falecimento, acontecia com Maria 

Pires. 

O que marca esse momento da história, da presença dos guardas em 

Mulungu dos Pires, foi a tentativa de tirar uma das filhas de Lila, Maria Madalena, de 

sua casa coberta de palha. Segundo Izabel Pires, filha de Maria Madalena, os guardas 

deram aos seus pais 24 horas para que desocupassem a casa. Esta medida fez com que 

Lila enfrentasse os guardas afim de que estes não cumprissem a ordem. 

É importante destacar que poucas casas em Mulungu dos Pires, nesse 

período, eram cobertas por telhas, devido ao custo. Nas declarações, arrolamentos e 

outros documentos do período que descreviam as propriedades, ressaltavam se estas 



 

 

39 

eram cobertas por telha ou palha. Essa descrição identificava o valor da casa. As 

cobertas de telhas eram casas de valor mais alto, por isso, pertencia geralmente às 

famílias de melhores condições econômicas. Entre as poucas casas cobertas por telha da 

comunidade, estava a de Maria de Jesus Pires, o que já evidencia quais suas condições 

econômicas. Contudo, cabe voltar ao que fora analisado no capítulo anterior sobre a 

disponibilidade financeira de alguns donos de terras, que nem sempre possuíam riqueza, 

mas diante da grande condição de pobreza e miserabilidade, eram um referencial de 

opulência para os menos favorecidos. Ainda sobre os guardas sanitaristas, é válido 

explicar o fato pelas próprias palavras da entrevistada, Izabel Pires de Oliveira: 

E aí minha mãe, Maria Madalena Pires, com a casinha de palha e a 

filharadinha tudo pequena, a mais velha mesmo era eu. O meu pai 

fraquinho de recurso, não tinha recurso pra colocar as telhas e, os guarda 

chegou, o guarda com esse apelido de Arrozim chegou e disse: “pois é pra 

tirar as palhas.” Meu pai calmo, mãe mais assim... conversava mais 

alterado um pouco: “mas não pode! Nóis não tem condição de colocar 

telha nessa casa não, a gente não pode.” O guarda insistia: “tem que tirar. 

Não pode ficar com casa de palha mais.” Aí o guarda insistiu, insistiu..., 

ele tinha outro nome, mas a gente conhecia mesmo, tratava ele era de 

Arrozim mesmo, por causa do apelido. Disse: “eu vou dar um prazo de 24 

horas. Eu vou sair e tudo, você procura uns colega aí, uns amigos aí e vê 

onde é que coloca as coisas.”  

 

Izabel Pires, em entrevista, relata o desespero da mãe com a cobrança dos 

guardas e lembra que a primeira iniciativa que esta teve foi recorrer à Maria de Jesus 

Pires, que depois de saber o que tinha acontecido respondeu:  

Pode voltar com seus filhos, pode cuidar de sua vida, cuidar da sua casa e 

pode ficar numa boa, que isso não vai acontecer. Ele não ta aqui, depois 

que meu pai morreu [...] ele está mais habitando é na casa de Antonio 

Pires [...] volta pra traz Madalena, vai cuidar da tua casa, vai cuidar de teu 

marido, vai cuidar de seus filhos e, despreocupa que a casa não vai ser 

descoberta assim como ele ta querendo não. 

 

Com isso, Maria Pires convoca uma reunião com todos da comunidade e 

exige a presença dos guardas. Na memória ficou tanto a atitude de Lila quanto a reação 

dos guardas naquele momento. Para ela, a resposta do guarda foi de medo. 

Que quando deu de noite que o Arrozim chegou com os outros colegas 

dele, os guardas, que chegou, que entrou pra dentro de casa, que ficou 

com medo, quando viu tanta gente, só porque ele falou que a casa era... 

que as palha era pra ser tirada com 24 horas e ele viu que pai mais mãe 
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não gostou e avisou pra véia Lila, pra Maria Pires, precisou arrumar tanta 

gente? 

 

A primeira fala de Maria de Jesus Pires foi: 

Ô essa reunião foi convocada pra nóis resolver o que você sugeriu lá pra 

minha filha Madalena, que ela mora numa casa de palha e que com 24 

horas as palhas é pra ser tirada. E eles vão pra onde? Pra onde é que 

minha filha vai com os filhos e o marido? Pra onde é que eles vão? 

Porque não tem pra onde ir, vai ficar no tempo? Vai ficar debaixo de uma 

árvore? Vai ficar no tempo? Eu vim lhe dizer que nós vamos ter um 

acordo aqui, junto com meus irmãos, meus sobrinhos, cunhado que ta 

ai, cunhada que ta tudo aqui assistindo, meus neto... (grifos nossos) 

 

Izabel conclui a narrativa falando da postura de Lila:  

Partiu a velha Maria Pires, [...] partiu assim... caminhou assim acho que 

uns quatro ou cinco passo pra de junto do guarda e disse que falou assim: 

“você descobre lá a casa com 24 horas”, bateu no peito assim, “mas só 

depois que você passar por riba de mim. Depois que você passar por 

riba de mim aí você tira lá as palha. Mas antes você não tira”. E o 

guarda parou, quetô, foi embora. (grifos nossos) 

 

Esta atitude de Maria Pires é narrada pela comunidade como uma forma de 

demonstrar a liderança exercida por ela. Maria de Jesus Pires não representava apenas a 

imagem de uma mãe de família, viúva, mas também a de representante da comunidade. 

Uma mulher que herdou o “espírito” duro do pai, nas palavras da própria comunidade e 

que por isso, teve autoridade para comandar. Nota-se que as atuações de Lila após a 

morte do pai transgrediram o âmbito particular e atingiram o espaço público. No 

primeiro grifo é importante destacar que a ordem dada aos guardas deu-se ao lado das 

pessoas que a legitimaram no poder – irmãos, sobrinhos, cunhados, netos – e o segundo 

grifo, revela a coragem de enfrentamento a poderes institucionalizados, como os 

guardas sanitários. Neste discurso demonstra como Maria Pires não manteve-se amante 

da mortificação e recolhida apenas em orações, como era esperado para as mulheres 

viúvas. 

Outra passagem sobre a liderança exercida por Lila refere-se agora a um 

caso de violência sexual na comunidade e que mais uma vez esteve em suas mãos a 

decisão. Vale ressaltar que, para preservar a imagem dos envolvidos, serão usados 
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nomes fictícios quando necessário. A violência envolveu dois parentes próximos à 

Maria Pires. Trata-se de um crime de estupro em que “João” deveria ser penalizado 

judicialmente pelo ato cometido contra “Carolina”, que possuía alguns problemas 

psíquicos. Segundo os entrevistados, mesmo depois da queixa policial, e do registro da 

ocorrência, o desenrolar da história foi decidido por Maria Pires. Uma vez preso, “João” 

fora levado pelo delegado ao encontro de Lila e esta decidiu pela expulsão do infrator 

da comunidade Mulungu dos Pires, como forma de punição pelo seu ato, em detrimento 

de sua prisão, já que se referia a um parente seu. Decisão acatada pela justiça, segundo 

os depoimentos orais. Não foi possível um paralelo desses depoimentos com um 

registro policial. Não se sabe na verdade se este processo foi realmente aberto, 

considerando que acatou-se a expulsão de um dos envolvidos. “João” passou a residir, 

depois deste fato, em Aguada Nova, Bahia. Vale apresentar nas palavras de Sinésio 

Pires o episódio:  

Sim, como naquela época, naquele tempo falava que ele tinha deflorado 

ou tinha tirado ela de casa. [...] E ai quando ficou sabendo que tinha feito 

isso com ela, que o povo ficou sabendo, ai deu parte na justiça, na 

delegacia, né? Com o delegado lá. Ai o delegado chegou, prendeu o 

rapaz, já era casado, não sei. E... mas prendeu levando pra presença dela 

(Maria de Jesus Pires). Ai levou até a presença dela e perguntou: “Dona 

Lila, ta aqui o seu “parente”
73

 que fez mal a “Carolina”
74

[...] então... mas 

eu só posso prender, levar ele preso pra Seabra dependendo da 

autorização da senhora.” Ai ela falou que tava muito sentida [...]. Como 

que tinha acontecido uma coisa dessa? [...] E ela não queria que ele 

ficasse preso, mas que dava um prazo de 24 horas pra que ele saísse do 

Mulungu. Que não voltasse mais nunca no Mulungu. E isso foi feito. Saiu 

do Mulungu. Ai outras pessoas falavam que ele vinha no Mulungu, mas 

ele vinha a noite depois que ela morreu (Maria de Jesus Pires). Enquanto 

ela foi viva, ele não voltou. Ele só veio no Mulungu depois que ela 

morreu. Pra visitar os pais dele, mas só vinha a noite e voltava nessa 

mesma noite ou na noite seguinte, mas não saia no Mulungu para 

ninguém vê ele. Isso é o que eu soube, é o que eu to sabendo. 

 

Através dessas experiências de Maria de Jesus Pires, compreende-se que ela 

deu continuidade ao poder exercido pelo pai, não se manteve apenas nos âmbitos 

particulares, de mãe e dona-de-casa, mas também nos âmbitos públicos, espaço 

construído como lugar de homens, onde fez valer suas vontades na comunidade  

Utilizando os espaços e as tarefas que lhes eram deixados ou confiados, 

elas elaboraram, às vezes, contrapoderes que podiam subverter os papéis 

aparentes. Há abundantes imagens de mulheres resplandecentes, de avós 
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reinando sobre empregados, donas-de-casa populares que os homens 

chamam de “a burguesa” porque eles lhes entregam seu pagamento e elas 

controlam seus lazeres, mulheres cotidianas ou excepcionais que investem 

sobre a vida diária ou o social.
75

 

 

Mesmo falando de uma realidade do século XIX, Michelle Perrot conseguiu 

através deste texto, demonstrar que os poderes exercidos por mulheres já aconteciam na 

organização do cotidiano, podendo transpor essas fronteiras. Maria de Jesus Pires 

começou a se destacar para a comunidade, pelo que é possível identificar a partir da 

oralidade, quando passou a chefe de família pelo falecimento de seu esposo, Pedro 

Pires. Posteriormente, os alcances de suas ordens passaram para o âmbito comunitário, 

político, ao herdar o poder anteriormente exercido por seu pai, João José Pires. Podendo 

ser classificada dessa forma, como uma mulher excepcional a partir da análise de 

Michele Perrot. Contudo, vale destacar que ao passo que ela se firma como líder, 

através do consentimento dos habitantes de Mulungu dos Pires, a sua imagem torna-se 

referência, e os limites de seu poder transpõe as delimitações geográficas da 

comunidade, sendo reconhecida por quem é de fora. E como seu pai era conhecido em 

Poço de Manoel Félix e região, a notícia da transição de poder fez de Maria Pires uma 

líder reconhecida não só no Mulungu dos Pires, mas por outras pessoas da região, como 

destaca Sinésio Pires em entrevista: 

Todo mundo, todo mundo da região, do município tinha ela como uma... 

eu nem sei dizer, assim... uma pessoa de respeito. Todo mundo respeitava 

ela mesmo fora da comunidade. Em Iraquara, Parnaíba... Chegou no 

Mulungu tinha que respeitar ela. Tinha que chegar e... era a primeira casa 

a ser visitada, como se fosse assim... pra que ela desse umas boas vindas 

primeiro.
76

  

 

Assim, Maria de Jesus Pires, partindo de uma perspectiva de Michelle 

Perrot, conseguiu sair de um círculo estreito, construído historicamente. Soube então 

“apossiar” espaços que lhes foram confiados e transpor do particular para o público 

como uma mulher excepcional. 
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Porém, é preciso abrir um parêntese para a questão do coronelismo na 

Chapada Diamantina no mesmo período, o qual tem suas bases nos domínios de terras e 

familiar. O chefe – patriarca – era aquele que conseguia transmitir “tranqüilidade, 

segurança, vigilância, e ritmo nos dias serenos a uma população que parecia constituir 

uma família comum, com parentes turbulentos, brigões, arrebatados, mas, ao final, 

acomodados, submissos.”
77

 As imagens que os entrevistados divulgam sobre Maria de 

Jesus Pires são sempre direcionadas para a sua trajetória de liderança, mas não citam 

Lila como uma coronel. Contudo, mesmo sem uma patente, sem direitos legais de 

mando, Lila reuniu características que podem ser comparadas com as que os coronéis da 

região possuíam.  

Das bases que favorecem um homem tornar-se coronel, a primeira é posse 

de terras, é deter um posicionamento que o diferencia do restante da comunidade. 

Através das declarações, escrituras e arrolamento, Maria de Jesus Pires se sobrepõe à 

comunidade, possuindo mais terras que o próprio pai, que fora cotado a intendente pelo 

senador César Sá. A outra base, o domínio familiar, foi aparente, principalmente após o 

falecimento do seu esposo, Pedro Pires, e ampliado com a perda do primeiro chefe 

local, João José Pires, seu pai. O poder local fora legitimado pela própria comunidade, 

ao ter o Mulungu dos Pires, mais que um território, um espaço de identidade. Sendo 

João José Pires fundador da comunidade, como é tratado pelos entrevistados, cabiam a 

ele as ordens daquele lugar. Com sua morte, é sua filha mais velha a herdeira desse 

poder, pois, para esta comunidade é ela que consegue “continuar o ritmo” do pai.  

Mesmo não divulgando diretamente, Maria de Jesus Pires era uma coronel 

de saias local. Os entrevistados indicam uma liderança muito próxima da política da 

Primeira República quando revelam Lila como representante de seus interesses e 

quando exemplificam seu poder: seu enfrentamento contra poderes institucionalizados, 

como no caso dos guardas sanitários, mencionado anteriormente, por exemplo. Trata-se 

de um poder cotidiano, de uma microfísica do poder como anuncia Foucault ao 

considerar outros exercícios de poder além do que é exercido pelo Estado. No livro “A 

Microfísica do Poder”, 24ª ed., destaca “a existência de formas do exercício do poder 

diferentes do Estado, a ele articuladas de maneiras variadas e que são indispensáveis 

                                                           
77

 CARONE, Edgard. Coronelismo: definição histórica e bibliografia. In: Revista de Administração de 
Empresas. Rio de Janeiro, Jul/Set, 1071. pp. 85-92. 



 

 

44 

inclusive a sua sustentação e atuação eficaz”
78

. A essa existência pode-se evidenciar o 

poder exercido por Lila em Mulungu dos Pires, que mesmo não sendo um poder 

institucionalizado pode ser percebido como um poder consentido e legitimado. 

O que ela visa é a distinguir as grandes transformações do sistema estatal, 

as mudanças de regime político ao nível dos mecanismos gerais e dos 

efeitos de conjunto e a mecânica de poder que se expande por toda a 

sociedade, assumindo as formas mais regionais e concretas, investindo em 

instituições, tomando corpo em técnicas de dominação. Poder este que 

intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos 

indivíduos – o seu corpo – e que se situa ao nível do próprio corpo social, 

e não acima dele, penetrando na vida cotidiana e por isso podendo ser 

caracterizado como micro-poder ou sub-poder.
79

 

 

Vale retomar a interpretação de Michelle Perrot
80

 quando considera o 

exercício do poder como sendo um o que passa também pela regulamentação do ínfimo, 

pela organização dos espaços, pela mediação, pela persuasão, pela sedução, pelo 

consentimento. Estes traços são vistos quando analisados na trajetória de Maria de Jesus 

Pires, uma mulher que soube aproveitar a herança recebida do pai, seja territorial, 

familiar, organizacional e/ou política. 

 

4 Maria dona de terras 

 

Américo Chagas em “O chefe Horácio de Matos” no capítulo que relata a 

invasão de Eusébio a Mulungu dos Pires, destaca que os filhos de João José Pires eram 

todos eles “prósperos lavradores, muito conceituados em tôda região e de uma 

capacidade de trabalho admirável.”
81

 Esta passagem do livro é importante para analisar 

a família Pires como uma família detentora de terras, assim como evidencia qual o uso 

das mesmas. Das fontes presentes no Memorial dos Pires, grande parte refere-se à Maria 

de Jesus Pires. Entre essas fontes, estão declarações de impostos assim como escrituras 

de compra e venda de terras. Nelas conclui-se Maria de Jesus Pires como proprietária de 
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terras, destinando-as, em grande parte, para a agricultura. Nestes documentos, 

encontram-se descrições da propriedade, desde tarefas, valor do imóvel, à natureza da 

produção.  

Como citado anteriormente, as primeiras terras de posse de Maria Pires que 

se tem notícia, são as terras herdadas por Pedro Pires, seu esposo, e as terras herdadas 

de Francisca Rosa dos Anjos, mais conhecida como Chichica, sua mãe. Sobre essas 

primeiras terras não há documentação que identifique seus valores e extensões. 

Posteriormente, Lila recebe mais terras por herança, agora de seu pai, falecido em 1936. 

O arrolamento dos bens de João José Pires
82

, já citado no primeiro capítulo e retomado 

agora, foi feito a pedido de Lila, sua filha mais velha. 

Os bens declarados são, “um terreno em Mulungú dos Pires, cercado a 

madeiras, com aproximadamente 8 tarefas de terras, uma parte de terras em comum na 

Fazenda Cangussú, do termo de Dr. Seabra, uma metade de um tanque nos terrenos de 

Avelino José Pires e Joaquim José Pires e uma parte de uma casa, edificada em 

Mulungú, em terreno de Maria de Jesus Pires, contendo uma porta e cinco janelas de 

frente”
83

. Neste arrolamento, citam-se sete herdeiros de João José Pires, seus filhos. 

Porém, todos os bens são destinados a Maria Pires. Segundo a descrição do arrolamento, 

o destino desses bens deu-se com o consentimento de todos. Mais uma vez, pode-se 

concluir, que Maria de Jesus Pires fez prevalecer sua decisão, a de deter o controle de 

todos os bens deixados pelo pai.  

Outros terrenos são declarados por ela nos anos seguintes, provenientes 

agora por compra. Em fevereiro de 1937, Lila declara uma propriedade de 67 hectares 

em Mulungu dos Pires no valor de 1:500$000 (um conto e quinhentos mil reis), onde 13 

hectares serviriam para o  cultivo de cana, mandioca e milho. Tratava-se de um terreno 

argiloso vermelho, onde viviam 17 pessoas. No mesmo ano declara outra propriedade 

de 4 hectares em Parnahyba, no valor de 300$000 (trezentos mil reis), adquirido por 

compra e que segundo a declarante, não há área cultivada, nem pessoas residindo no 

local.  

No ano de 1943, declara outras terras, uma em Mulungu e outra em Lobato, 

distrito de Parnahyba, município de Seabra. O terreno em Mulungu com 45 hectares, no 
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valor de Cr$ 1.500.00 (mil e quinhentos cruzeiros), dos quais 20 já estavam cultivados, 

possuía casa de morada, mas não declara quantas, e não possuía casa para trabalhadores. 

Era, segundo a declarante Maria de Jesus Pires, terras exclusivas para a plantação. Já as 

terras de Lobato tinham um total de 10 hectares, sem nenhuma área cultivada, sem casa 

de morada do proprietário e para trabalhadores, no valor de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros). 

Sobre outros terrenos em Mulungu declarados em 1936 e 1947 não são possíveis 

afirmar como sendo as mesmas terras, pois apenas na declaração de 1947 há descrição 

dos limites.  

Sobre as terras de Lobato, as de 10 hectares expostas acima, encontra-se 

também uma Declaração de Imposto Territorial do ano de 1944, que pelas descrições 

são as mesmas terras da declaração anterior e intitulada “Declarações Necessárias”. Na 

Declaração de Imposto, de 1944, o valor venal da terra é correspondente a Cr$ 1.000,00 

(mil cruzeiros) e o valor da escritura Cr$ 100,00 (cem cruzeiros). Com estes dados 

pode-se concluir que: ou houve de um ano para o outro uma mudança no valor venal da 

terra, ou o valor declarado em 1943 corresponde ao valor da escritura e não ao valor 

venal da propriedade. No mesmo campo que traz o valor da escritura, está declarada 

também a forma como esta terra fora adquirida – por meio de compra das mãos do Sr. 

Jacob Guerino da Silva, em 1922. Com esta informação é possível afirmar que a 

escritura de compra das terras em Lobato, é a escritura das terras declaradas em 1943 e 

1944. 

Através das declarações presentes no Memorial dos Pires, em especial a de 

1937, revela que um ano após o falecimento de João José Pires, Maria Pires já declarava 

terrenos com mais de 8 (oito) vezes o tamanho do terreno que recebeu de herança por 

seu pai. Essa informação pode tanto evidenciar que os 67 hectares declarados são a 

soma das três heranças de Maria de Jesus Pires (do esposo, mãe e pai), como pode 

corresponder à soma das heranças e das compras de novas terras, efetuadas por Lila.  

Percebe-se que antes do ano de falecimento do pai (1936), Maria Pires já 

apontava como compradora de terras, como é possível perceber através de uma escritura 

de terras, na Povoação de Parnahyba, em 23 de janeiro de 1922, comprada pelo valor de 

100$000 (cem mil réis), assim como através de um recibo, datado de 23 de setembro de 

1923, emitido por Joaquim José de Araujo, como comprovante de pagamento sobre uma 
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parte de terras na fazenda da Parnahyba, em um lugar denominado Mulungu, no valor 

de 70$000 (setenta mil réis), vendido a Maria de Jesus Pires. Grande parte de seus 

terrenos eram destinados à plantação e à criação de gados. Maria Pires Mendes, 

entrevistada, destaca que a família Pires 

vivia de roça, de plantação. De feijão, de tudo, de milho, de mandioca, 

criação de porco, criação de gado. De gado, eu ainda lembro de madrinha 

Lila, de madrinha Lila tinha tanto gado [...] Isso ai eu alembro. Os gado, 

eles botava na serra, que quando os pastos acabava, eles botava na serra. 

Quando vinha tanto gado... só tu vendo o tanto de gado que esse povo 

tinha. Não sei como é que acaba tudo assim.
84

 

 

A produção era destinada às feiras da região, como as feiras de Poço Manuel 

Félix, Seabra, Lençóis, Palmeiras, Andaraí. Para este trabalho Maria Pires contava com 

tropeiros que escoavam a sua produção, como informa Izabel Pires: 

Era plantando e colhendo e vendendo na feira. A mesma coisa. Não tinha 

negocio de ser consumido aqui mesmo não. [...] Mas não era só vendido 

ai na feira de Iraquara não. Era Seabra... no memso lugar onde o véi João 

José vendia, também o povo continuava. Que nem o Joaquim, o povo 

chamava de Joaquim de Maria Isidorea, que a mãe de Joaquim chamava 

Maria Isidorea, era um dos vendedor firme de Maria Pires, da veia Lila, 

era esse Joaquim de Isidorea. [...] Ele colocava nos animal e ia vender 

nessas feira que é Palmeiras, andava essas feira tudo. O mesmo local das 

feira do tempo de João José, continuou eles vendendo pra filha de João 

José, que era ela.
85

 

 

Assim como João José Pires possuía trabalhadores em suas terras, Maria de 

Jesus Pires também contava com um bom contingente para o desenvolvimento de sua 

agricultura e para a comercialização do que era produzido. Este era um mercado 

lucrativo nas Lavras Diamantinas, pois era grande a circulação de aventureiros, de 

garimpeiros, faiscadores e tantos outros em busca de enriquecimento. Os comerciantes e 

produtores agrícolas, em certa medida, criaram condições para o desenvolvimento da 

exploração do diamante, favorecendo a estadia nessas terras. As propriedades de Maria 

de Jesus Pires localizavam-se próximos a um dos centros importantes das Lavras, o 

Poço de Manoel Félix, que era mais que um centro de trocas e compras de produtos, 
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constituía-se em local de encontros e de debates sobre a política dos coronéis da região, 

como é possível perceber nas literaturas memorialistas sobre a Chapada Diamantina.  

Nos relatos dessas obras, o Poço é citado várias vezes como o ponto de 

encontro de coronéis, jagunços e afilhados políticos. Podia-se perceber ali um local de 

divulgação de notícias. Américo Chagas em “O chefe Horácio de Matos”, por exemplo, 

no mesmo capítulo que discute a invasão à Mulungu dos Pires, evidencia que Eusébio 

encontrou em Poço de Manoel Félix o ambiente propício e predileto para suas palestras, 

onde andava rodeado de admiradores que ouvia suas histórias.
86

  

Maria de Jesus Pires destaca-se então como herdeira de um poder patriarcal 

– consentido pela comunidade Mulungu dos Pires –, proprietária de terras e dominante 

na memória coletiva como uma mulher forte, religiosa, rendeira e, principalmente, líder. 

Uma mulher excepcional, em consonância com Michelle Perrot (2005), que transpôs os 

âmbitos do particular exercendo poder político em Mulungu dos Pires. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os narradores da comunidade Mulungu dos Pires destacam sua história 

como originada nos anos de 1880 com a chegada de João José Pires à região do Poço de 

Manoel Félix, conhecida hoje como Iraquara, na Chapada Diamantina. O senhor Pires, 

assim, é a primeira referência para a história da comunidade e, em grande medida, parte 

da identidade dos mesmos. É nele que esses narradores encontram suas origens, ao 

apresentar, primeiramente, a posse territorial garantida por ele e que perdura pelas 

gerações, como chamam atenção os próprios entrevistados ao declarar que muitos netos 

e bisnetos de João José Pires continuam nessas terras. O interesse demonstrado em 

narrar sobre a demarcação do território evidencia como “o espaço não é uma matéria 

inerte, mas parte construtiva das relações sociais, incorporando significados que lhe são 

atribuídos por determinadas representações, revestindo-se de simbologias e participando 

da construção de certas identidades.” (ARRAIS. In: OLIVEIRA, 2008: 151)  

João José Pires revela-se pelas entrevistas como o patriarca, a quem todos 

deviam respeito e obediência. Com o desenvolvimento de Mulungu dos Pires, ao que 

diz respeito às atividades econômicas ligadas à agricultura e pecuária, o poder desse 

patriarca passou a ser conhecido fora dos limites da comunidade e respeitado a partir da 

legitimação do poder político dado pelos conterrâneos. Uma vez recorrido aos primeiros 

anos de fundação de Mulungu dos Pires, os narradores remontam a um segundo 

momento de sua história, o que não significa demarcações fixas de tempo e uma 

fragmentação da história, mas outra referência de sujeito histórico e assim, outro 

elemento de sua identidade enquanto sujeitos pertencentes à comunidade e à família 

Pires. Com o falecimento de João José Pires, em 1936, chamam atenção para sua 

principal herdeira – especialmente no que diz respeito ao poder político exercido pelo 

primeiro patriarca da família –, Maria de Jesus Pires, sua filha mais velha.  

Lila, como era mais conhecida, exerceu em Mulungu dos Pires papel 

político principalmente após o falecimento do pai. Mas, desde sua condição de viuvez 

depois de 1914, já chamava atenção pelo seu comportamento inesperado a partir de 

valores sociais e religiosos, considerando que uma viúva deveria recolher-se à oração e 

ser amante da mortificação. É na viuvez, tendo como base as entrevistas, que Lila 



 

 

transpõe os limites do privado e se afirma como líder política de Mulungu dos Pires. Os 

narradores revelam sua imagem como uma mulher forte e de “espírito duro”, a única 

capaz de ordenar Mulungu dos Pires como seu pai fazia.  

Vale destacar que as imagens divulgadas pela memória sobre Maria de Jesus 

Pires voltam tanto para uma imagem tradicional sobre as mulheres, de raízes históricas, 

como a de uma mulher que cumpria com seus afazeres domésticos, cuidadosa com os 

filhos, católica praticante etc., quanto para a imagem da líder política, que toma frente 

dos interesses comunitários e familiares e que enfrenta, quando necessário, os poderes 

institucionalizados com seu poder legitimado pelos mesmos que validaram João José 

Pires, seu pai. Evidenciam, assim, os dois lados da moeda de Maria de Jesus Pires – a 

mãe cuidadosa, rendeira, católica e devota de São Pedro, e a mulher de “espírito duro”, 

líder, uma coronel de saias. 

Os narradores de Mulungu dos Pires, dessa forma, contribuíram – através de 

seus relatos baseados em experiências – para um estudo sobre a história regional e local, 

assim como analisar, numa perspectiva de História das Mulheres, o papel 

desempenhado por Maria de Jesus Pires nessa sociedade de bases patriarcais e homens 

coronéis, como foi a Chapada Diamantina desde sua formação social e econômica, e 

estendida até a Primeira República com a política dos coronéis. Desse modo, a prática 

da oralidade, dada pela sobrevivência, mesmo pequena, de narradores, colaborou para a 

investigação do passado de pequenos mundos, mas que formam a pluralidade nacional 

(NEVES, 2002). 
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Memorial dos Pires: 

 

Declarações de terras de, 6 de Fevereiro de 1937; 

Declarações de terras de, 5 de julho de 1943; 

Declarações para Lançamento do Imposto Territorial, de 30 de junho de 1944; 

Escrituras de terras pertencentes à Maria de Jesus Pires, do ano de 1922; 
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Imposto de indústria, exercício de 1924, pertencente a Maria de Jesus Pires; 

Recibo de compra e venda de terra, de 1923, pertencente a Maria de Jesus Pires 

Autos do arrolamento dos bens deixados pelo falecido João José Pires; 

Carta de Maria de Jesus Pires sobre os bens roubados por Eusébio, em 1928. 

 

Arquivo particular de Sinésio de Jesus Pires: 

 

Anotações de João José Pires – datas de nascimento e falecimento de algumas pessoas 

da comunidade; 



 

 

 

Fontes orais: 

 

Entrevista com Antonia Pires, concedida a Lucas Nascimento Sales, que a cedeu à 

autora deste trabalho. Antonia Pires é neta de Maria de Jesus Pires e a moradora mais 

velha de Mulungu dos Pires. 

Entrevista com Francisca Pires, concedida a Lucas Nascimento Sales, que a cedeu à 

autora deste trabalho. Francisca Pires é neta de Maria de Jesus Pires e moradora de 

Mulungu dos Pires. 

Entrevista com Izabel Pires de Oliveira, concedida à autora em 11 de setembro de 2009, 

em sua residência, sobre a origem de Mulungu dos Pires e sobre suas imagens de Maria 

de Jesus Pires. Izabel tem 77 anos, é neta de Maria de Jesus Pires e moradora de 

Mulungu dos Pires. 

Entrevista com João Castor da Silva, mais conhecido como Cachiado, concedida à 

autora, em 9 de outubro de 2009, em sua residência, sobre suas imagens de Maria de 

Jesus Pires. João Silva tem 88 anos, foi filho de criação de Maria de Jesus Pires e hoje 

reside em Aguada Nova. 

Entrevista com Maria Pires Mendes, mais conhecida como Dona, concedida à autora em 

11 de setembro de 2009, em sua residência, sobre a origem de Mulungu dos Pires e 

sobre suas imagens de Maria de Jesus Pires. Maria Pires tem 82 anos, é neta de Maria 

de Jesus Pires e moradora de Mulungu dos Pires. 

Entrevista com Sinésio de Jesus Pires, concedida à autora em 9 de fevereiro de 2008, 

em sua residência, sobre a origem de Mulungu dos Pires e sobre suas imagens de Maria 

de Jesus Pires. Sinésio de Jesus Pires tem 56 anos, é neto de Maria de Jesus Pires com 
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de Mulungu dos Pires e hoje reside em Seabra. 
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ANEXO A 

 

Mulungú, 25 de Maio de 1928 

 

Eu, Maria de Jesus Pires, viúva foi roubada pelo o Sr. Eusébio em 2 vacca e 2 garrote de 

2 annos e 3 animais, 2 cavalos arriado de cangalha e cinco bruacas e outro com um 

sellim de banda levaram também um sellegote novo e muito bom roubaram também 2 

tacho e uma machina Ingl muito boa e cinco malas de roupas fina e uma latrinha cheia 

de ouro avaliado por 1 conto de rs 12.00.000 e 3 facão e 4 inchadas e 4 foice e 1 

machado amerechanno e uma [palavra ilegível] e um cavador de asso. 3 faccas de 

cintura um ferro de vapor 2 caldeirão grande uma xaleira e uma calçarola grande 2 

torradera de ferro café 2 duzia de talher 2 espeto 2 ferro de cuador 3 trenpe 3 

chuculateira e [palavra ilegível] esmaltado e 3 garrafão e um cheio de gaz e todas 

mubilha de casa. 

 

 

Destes objectos só resebeu 1 taxo e 3 cavalos 

 

 

Maria de Jesus Pires 

 


