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RESUMO 
 

 

Este trabalho traz uma análise dos movimentos dos trabalhadores rurais em Valente-Ba 

na década de 1970, a partir do estudo das Comunidades Eclesiais de Base, que aparece 

como as pimeiras organizações populares do período. O desenvolvimento dessas 

organizações entre os trabalhadores rurais, assim como todo o processo de luta e 

conscientização política, são os elementos cruciais deste trabalho. Esse processo se 

encontra dentro de um contexto histórico nacional, onde percebemos um aumento 

progressivo dos movimentos sociais em todo o Brasil. 

 

Palavras-chaves: Movimentos sociais, Comunidades Eclesiais de Base, Trabalhadores 

rurais. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

 

This study presents an analysis of movements of rural workers in Valente-Ba in the 

1970s, from the study of Basic Ecclesial Communities, which appears as the first 

popular organizations of the period. The development of these organizations of rural 

workers, as well as the whole process of struggle and political awareness, are the crucial 

elements of this study. This process has a national historical context, where we noticed 

a groth of the social movement in Brazil. 

Keywords: Social movement; Basic Ecclesial Communities; Rural workers 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este trabalho é produto de uma pesquisa sobre os movimentos sociais em 

comunidades rurais de Valente-Ba na década de 1970. Estes movimentos surgem neste 

período a partir da organização coletiva de pequenos agricultores, que trabalhavam em 

suas pequenas propriedades no cultivo de grãos e raízes e com a criação de animais, e 

ainda vendiam sua força de trabalho em propriedades maiores, na zona rural do 

município. Influenciados pelas ações pastorais da Igreja Católica, esses movimentos 

apresentam suas raízes nas CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), pequenos grupos 

de círculo de orações com discussões e ações voltadas para dentro da comunidade, onde 

estão inseridas as primeiras organizações desenvolvidas pelos agricultores, com apoio 

dos padres e leigos que assumem um compromisso de evangelização e de luta com os 

trabalhadores. 

 A cidade de Valente na atualidade possui diferentes organizações sociais e 

movimentos que surgiram em décadas passadas e são representadas a partir de 

instituições associativistas e cooperativistas, e suas ações econômicas e sociais 

contribuem definitivamente com o desenvolvimento da cidade. Entendendo a relevância 

de instituições como a APAEB-Valente (Associação de Desenvolvimento Sustentável e 

Solidário da Região Sisaleira) para o desenvolvimento econômico, social e cultural de 

Valente, percebemos a importância de resgatar o processo histórico de construção destas 

instituições, que estão inseridas no contexto representado na década de 1970 com a 

formação das CEBs. A APAEB, assim como outras associações comunitárias e a luta 

dentro do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Valente surgem a partir do 

fortalecimento da organização dos trabalhadores rurais, que se consolida em uma luta 

agora institucionalizada, que surge para representar os interesses políticos e econômicos 

dos trabalhadores rurais da região. 

 O interesse em trabalhar com esse tema surgiu a partir de leituras sobre a 

formação da APAEB e a luta dos trabalhadores rurais na região sisaleira. A ação desses 

trabalhadores junto à associação, ao sindicato e às pequenas associações existentes nas 

comunidades rurais, mostra a força dos movimentos sociais em Valente, e o olhar sobre 

esse processo nos permite perceber como se construiu essas organizações. A luta das 



8 

 

 

camadas populares em Valente, tanto no campo quanto na cidade, está representada em 

diferentes organizações sociais, desde conselhos e associações de bairros, como 

movimento de mulheres, cooperativas e demais formas de agrupamento e luta coletiva. 

Um simples olhar para esses elementos, nos faz entender a força dos movimentos 

sociais na cidade. Torna-se necessário, porém, entender esses movimentos 

historicamente, e poder difundir, percebendo esse processo e sua relevância na história 

do município de Valente.  

 No primeiro capitulo deste trabalho, com a perspectiva de entender os processos 

de luta dos trabalhadores rurais em períodos anteriores a 1970, fizemos uma pequena 

abordagem sobre alguns movimentos rurais que surgem a partir da década de 1950 no 

Nordeste brasileiro, com um olhar mais concentrado na formação das Ligas 

Camponesas. Considerando as premissas que desencadeiam tais organizações, 

esboçaremos um pequeno panorama das situações vividas pelos sertanejos, 

trabalhadores rurais que são submetidos aos efeitos climáticos do sertão e ao descaso 

das autoridades políticas. Nesse contexto, apresentaremos também alguns movimentos 

sociais do campo em Valente, percebendo sua conjuntura dentro de um determinado 

processo histórico, que ficou marcado pelas lutas sociais no Brasil. 

 No segundo capítulo, analisamos a dinâmica de formação das organizações de 

trabalhadores rurais de Valente, percebendo a emergência destes grupos a partir de suas 

experiências coletivas, incluindo a fé cristã como o princípio da união destas pessoas. 

Abordaremos também as estratégias de luta, as atividades solidárias, suas reivindicações 

e as dinâmicas dos seus trabalhos, percebendo ainda a importância das lideranças 

comunitárias, personagens fundamentais deste processo. São destaques deste trabalho, 

as experiências das Comunidades de Peixe e Papagaio, mas ainda destacamos as 

articulações das CEB´s em caráter regional, onde se constrói uma rede de discussão e 

ação conjunta entre estas duas comunidades, e entre elas e as demais. 

 O motivo em destacar as experiências de Peixe e Papagaio neste trabalho, não 

corresponde a nenhuma questão em especial, foi apenas devido à facilidade de encontro 

e trabalho com as fontes. De alguma maneira, os trabalhos das CEB´s aparecem com 

uma dinâmica comum, e a articulação entre Papagaio, Peixe e outras comunidades 

rurais foi um fator evidente nesse processo. Sabemos, porém, que não podemos 
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homogeneizar estes grupos e estas comunidades, pois, possivelmente algumas possuíam 

problemas, ou estratégias de enfrentamento diferenciado. Mas de forma geral, a 

dinâmica de trabalho dentro das CEB´s seguia uma forma única nos encontros e nas 

articulações. 

 A produção desta pesquisa tem como base, fontes documentais e depoimentos 

orais cedidos em entrevistas ao pesquisador por algumas lideranças da comunidade de 

Papagaio. As fontes documentais correspondem aos registros em atas da Câmara 

Legislativa do Município, Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família, ata do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Valente e um caderno de ata de uma CEB da 

comunidade de Peixe preservada em acervo pessoal. São estes registros que 

possibilitam a análise e o entendimento desse processo histórico referente aos 

movimentos sociais em Valente, em 1970, e ofereceu a viabilidade deste trabalho.  

 A busca intensiva por estes registros foi o passo mais importante da pesquisa, 

sendo o que permitiu a construção de um acervo documental que serviu de base para o 

trabalho. Apesar de não conseguir registros que nos oferecessem as experiências 

detalhadas dos grupos de todas as comunidades, as atas, o Livro de Tombo, e os 

depoimentos de alguns trabalhadores, ofereceram condições de análise do tema 

proposto. As atas da Câmara de Vereadores do Município nos fornecem algumas 

informações sobre os problemas enfrentados na cidade no período. O livro de tombo da 

Paróquia nos traz os relatos dos padres sobre o desenvolvimento dos trabalhos coletivos 

nas comunidades rurais e a participação da Igreja neste processo. A ata de reunião de 

um dos grupos de trabalhadores rurais nos traz as dinâmicas de trabalho dentro das 

reuniões, suas discussões, dificuldades e estratégias de luta, e ainda informações quanto 

ao cotidiano nas comunidades. Os depoimentos nos trazem a memória de alguns 

trabalhadores sobre esse processo, suas expectativas e seus relatos dos momentos 

vividos no período. 

 Esse trabalho, portanto, traz uma proposta de análise de um determinado processo 

histórico, onde os trabalhadores rurais aparecem como protagonista de uma luta social 

nas comunidades de Valente. Suas formas de organização e o desenvolvimento de suas 

lutas se afirmam a partir de princípios de fé e solidariedade, construídas a partir da 
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experiência e do seu cotidiano. E essa experiência vai amadurecendo-os para a tomada 

de consciência e para a organização da luta coletiva. 



 

 

CAPITÚLO 1 - MOVIMENTOS RURAIS NO NORDESTE: A Condição dos 

trabalhadores sertanejos e o surgimento das Ligas Camponesas no Nordeste a 

partir de 1950 

 

 

“... E se somos Severinos 

iguais em tudo na vida, 

morremos de morte igual, 

mesma morte severina: 

que é a morte de que se morre 

de velhice antes dos trinta, 

de emboscada antes dos vinte 

de fome um pouco por dia...” 
1
·.  

 

  

 Nos tempos de longa estiagem no sertão, as condições de sobrevivência humana 

ficam bastante caóticas, a fome, a migração e a morte correspondem ao cenário real em 

grandes períodos de seca. Mesmo com a enorme força que possui o povo sertanejo, as 

situações climáticas do seu espaço, juntamente com o abandono a que são sujeitados 

pela ausência de políticas públicas, os conduzem a uma demasiada situação de miséria. 

A morte de velhice antes dos trinta representa a dureza do trabalho braçal sob o sol 

forte, comum a muitos camponeses do sertão. 

 No inicio do ano de 1971 uma forte seca assolava o semiárido baiano. Percebe-se 

que o cenário de fome, emigração e morte, consequência desta seca, era percebido na 

região aos arredores de Valente. De acordo com registros de cartas enviadas ao governo 

do Estado da Bahia e a alguns deputados, era visível a presença de retirantes e a 

situação de miséria presente na região. Alguns vereadores pediam através destas 

correspondências, medidas emergenciais para a contenção de tais problemas, entre estas 

a abertura de frentes de trabalho em estradas para muitos agricultores que estavam sem 

trabalho devido aos efeitos da seca
2
. Percebemos na história do trabalhador rural 

brasileiro, diferentes problemas e situações a que são submetidos pequenos agricultores, 

agricultores sem-terra, posseiros e outros mais. Com isso, a luta no campo se forma em 

diferentes contextos do nosso país a partir da busca pela sobrevivência, marcando na 

                                                           
1
 Epígrafe: Morte e vida Severina de João Cabral de Melo Neto. 

2
 Livro de ata nº 04 de 20/03/1971 à 05/05/1971 da Câmara de Vereadores de Valente-Ba. 
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história seu espaço de ação desde as primeiras ocupações das terras brasileiras até nos 

dias atuais. 

 Percebendo a heterogeneidade dos conflitos no campo, principalmente em 

diferentes etapas da nossa história, abordaremos a luta dos agricultores das comunidades 

rurais de Valente, fazendo uma retrospectiva das lutas formadas a partir de 1950 pelo 

Nordeste, onde se destaca, principalmente, a formação das Ligas Camponesas.  Nesse 

período percebermos, de acordo com Montenegro (2008), uma forte resistência dos 

trabalhadores rurais contra a exploração dos latifundiários. O crescimento destas lutas se 

concilia com uma pequena abertura política que nasce após a ditadura de Getúlio 

Vargas, ao qual favorece uma iniciativa de organização coletiva entre estes sujeitos, 

apoiados principalmente por partidos políticos de esquerda, neste período mais 

precisamente o Partido Comunista Brasileiro. Deve-se considerar também que a 

insurgência destes movimentos, mesmo se dando em um período de governo 

democrático, não ocorreu de forma pacífica, pois a repressão violenta da polícia às 

manifestações dos trabalhadores rurais era um das características reais de um Estado 

que servia aos interesses dos latifundiários (MORAIS, 2006). 

 As mudanças estruturais no campo, decorridas a partir do processo de 

modernização do país e principalmente do uso de novas tecnologias, influenciam nas 

transformações das relações entre os trabalhadores rurais e seus patrões, onde é 

perceptível a ruptura de laços paternalistas e de relações semifeudais (MONTENEGRO, 

2008). Neste contexto de transformações, ganha força a mobilização dos trabalhadores 

em busca de seus direitos.  

O pano de fundo dessa mobilização parece se encontrar nas grandes 

mudanças estruturais ocorridas no Brasil entre 1950 e 1964, caracterizadas 

pelo crescimento urbano e uma rápida industrialização. Essas mudanças 

ampliaram o mercado para os produtos agrícolas e a pecuária, levando a uma 

alteração nas formas de posse da terra e de sua utilização. A terra passou a ser 

mais rentável do que no passado, e os proprietários trataram de expulsar 

antigos posseiros ou agravar suas condições de trabalho, o que provocou forte 

descontentamento entre a população rural (FAUSTO, 2005, p.443).  
 

 Dentro desta perspectiva podemos perceber os conflitos que se iniciam no 

“Engenho Mamulenga” em Pernambuco. As rupturas nas relações entre patrão e 

empregado se iniciam a partir da negação dos direitos que estes últimos possuíam, como 
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descreve Montenegro (2008), a partir da análise dos depoimentos de um trabalhador 

desse engenho:  

Bubu é filho de trabalhador rural. Seu pai planta cana para o senhor-de-

engenho e tem direito a um sítio, em que cultivava sua lavoura de 

subsistência – milho, feijão, macaxeira – e pode algumas vezes levar um 

excedente para vender na feira no final de semana. Mas essa pratica será 

alterada ao surgir a proibição do direito de sítio para os trabalhadores de cana 

(MONTENEGRO, 2008, p. 243). 

 Esse processo de transformação das relações no campo aproxima os trabalhadores 

rurais, que com o tempo reforçam seus atos de solidariedade favorecendo um processo 

de sensibilização para uma luta coletiva. A partir da experiência comum de pobreza, os 

agricultores se mobilizam na busca de alternativas para conter suas dificuldades. No 

Engenho Galiléia, em Pernambuco, Montenegro observa a criação da “Sociedade 

Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco” (SAPPP), que é criada com o 

objetivo de organizar um fundo de ajuda mútua, para cobrir despesas de funeral destes 

agricultores. Podemos perceber um início de organização coletiva, que surge a partir da 

importância que é dada por estas pessoas ao episódio da morte, uma característica 

cultural destes sujeitos. A solidariedade em torno da cultura da morte, do enterro digno 

se faz econômica corporativa, pois são pobres se organizando na mutualidade para 

sobrevivência de suas expressões. 

 Um passo importante nos primeiros anos de luta destes trabalhadores de 

Pernambuco foi dado no Congresso de Salvação do Nordeste 
3
, onde as discussões 

levantadas tornaram consenso a idéia de que os problemas sociais e econômicos do 

Nordeste não eram determinados por uma questão geográfica, que era caracterizada por 

um clima. Dissolvia-se assim um argumento bastante utilizado pelas classes dominantes 

do país, para a explicação única da miséria e atraso econômico da região nordestina. 

Esse argumento é fruto de um “discurso regionalista” defendido por intelectuais e 

representantes políticos do Nordeste no final do século XIX e inicio do XX, ao qual 

usaram o problema da seca como causadora da miséria na região, com o objetivo de 

atrair investimentos do governo e contestar o “atraso” econômico e social em relação à 

região Sul do país.  

                                                           
3
 Ver (MONTENEGRO, 2008). 



14 

 

 

A questão da influência do meio era a grande arma política do discurso 

regionalista nortista, desde que a seca foi descoberta em 1877, como um tema 

que mobilizava, que emocionava, que podia servir de argumento para exigir 

recursos financeiros, construção de obras, cargos no estado etc. O discurso da 

seca e sua ‘indústria’ passam a ser a ‘atividade’ mais constante e lucrativa 

nas províncias e depois nos Estados do Norte, diante da decadência de suas 

atividades econômicas principais: a produção de açúcar e algodão. A seca 

torna-se o tema central no discurso dos representantes políticos do Norte, que 

a instituem como problema de suas províncias ou Estados. Todas as demais 

questões são interpretadas a partir da influencia do meio e de sua 

‘calamidade’: a seca. As manifestações de descontentamento dos dominados, 

como o banditismo, as revoltas messiânicas e mesmo o atraso social e 

econômico da área, são atribuídos à seca, e o apelo por sua ‘solução’ torna-se 

um dos principais temas dos discursos regionais (ALBUQUERQUE 

JUNIOR, 2009, p.71).  

 A análise de Albuquerque Júnior corresponde ao discurso regionalista que acaba 

criando uma imagem do Norte para os sulistas, onde os aspectos naturais do espaço são 

causadores da miséria e do atraso da região. É a partir desse discurso que passa a se 

delimitar o espaço Nordeste, “desmembrado” do Norte, a partir da demarcação da 

região mais seca, e mais carente de recursos econômicos. 

 A partir de reportagens publicadas no período, percebe-se que a origem dos 

problemas sociais no Nordeste ultrapassam as condições naturais de seu espaço. “Na 

série de reportagens que realiza, Callado denuncia a ‘indústria da seca’, ou seja, os 

mecanismos através dos quais os latifundiários transformam os problemas decorrentes 

da seca em um grande negócio” (MONTENEGRO, 2008, p. 255). A captação de 

recursos pelos políticos locais, e até mesmo, seu poder de controle sobre a distribuição 

das obras públicas facilitava o jogo de interesse político local a partir do controle dos 

dominantes sobre os dominados. Isso representa uma situação recorrente dentro de uma 

estrutura de classes, onde as estratégias de dominação capitalista ultrapassam os valores 

morais do ser humano. 

 Percebem-se situações semelhantes no município de Valente, mesmo que em um 

período diferente. A dominação política recorre à exploração da miséria dos 

trabalhadores. É o que fica explícito a partir do relato de um Padre em 1983.  

Está ficando cada vez mais dramática a situação provocada pelos efeitos da 

seca prolongada em todo Nordeste e em nossa região... Infelizmente é triste 

constatar como o sentimento e a fome do povo seja manipulada por grupos 

publicitários ou secções políticas por interesses particulares. As principais 

frentes de trabalho em nosso município sofre a lamentável interferência de 

grupos políticos que os impede de beneficiar o povo necessitado; e quando o 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi interferir a favor dos trabalhadores, 

foi marginalizado e caluniado em suas próprias funções legais 
4
.  

 Mesmo correspondendo há alguns anos mais a frente da década que me proponho 

a analisar, a opinião do padre nos apresenta uma situação comum por um grande 

período na história do Nordeste brasileiro. As frentes de trabalho que surgiam como 

alternativas de conter a miséria provocada pela seca no município de Valente e região 

serviam de controle político sobre a população. E este controle aparece também a partir 

da deslegitimação da ação dos trabalhadores dentro do sindicato, pelos mesmos grupos 

políticos. 

 É perceptível a exploração a que são submetidos e a situação de miséria a que 

foram sujeitados muitos homens e mulheres do campo no Nordeste brasileiro durante 

diferentes períodos de nossa história. E fica explícito também a capacidade de luta e de 

organização coletiva que possuem estes sujeitos. A formação das Ligas Camponesas a 

partir de 1950 em Pernambuco, que se espalham mais tarde por todo país, é um exemplo 

marcante da luta coletiva de trabalhadores rurais no Nordeste. Ao nos apropriarmos 

deste processo histórico ao qual surgem as ligas camponesas, como período que marca a 

discussão que proponho levantar, não percebemos processos históricos anteriores como 

insignificantes para o contexto rural do Nordeste e do país. A revolta em Canudos, de 

Caldeirão, Pau de Colher, entre outras, além do Cangaço, se apresentam como 

acontecimentos de extrema relevância dentro do contexto de mobilizações rurais no 

Brasil. Mas contudo, as ligas camponesas oferecem elementos de um período mais 

próximo e trazem traços mais comuns aos movimentos que passamos a analisar. 

 As primeiras mobilizações para organização dos trabalhadores agrícolas surgiram 

a partir do período de 1945, liderado por militantes do Partido Comunista. Essas 

mobilizações resultaram na formação das Ligas Camponesas em diferentes estados do 

Brasil. Segundo Clodomir de Morais  

Os êxitos alcançados foram de tal importância que nem os elevados índices 

de analfabetismo do meio rural impediram a eleição de considerável número 

de representantes comunistas para as assembleias estaduais e municipais, 

com grande contribuição na cotação camponesa (MORAIS, 2006, p. 22). 

                                                           
4
 1º Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família de Valente-Ba, folha 67. 
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 Estas organizações eram diretamente influenciadas pelo movimento operário 

urbano e seguiam táticas ditadas pelo Partido Comunista. Com o decreto de ilegalidade 

do partido em 1948 estas organizações foram se apagando do cenário brasileiro. 

 A experiência dessa luta ficou conservada na militância de alguns sujeitos, ao qual 

prosseguia na luta junto aos camponeses, afastados de instituições partidárias. A 

participação destas pessoas nos conflitos rurais foi determinante para o ressurgimento 

das Ligas Camponesas no Nordeste a partir de 1958. É neste contexto que vem tomando 

novos rumos de organização, deixando de ser apenas uma organização de solidariedade 

funerária para os mortos, com agricultores acirrando a luta contra a exploração e a 

prepotência dos grandes latifundiários. A luta foi intensa, bastante prolongada, mas a 

principal demanda destes agricultores foi contemplada com a desapropriação do 

Engenho Galileia (MONTENEGRO, 2008). 

 

3.1. A Igreja e a luta no campo 

  

 A partir dos anos de 1950, há uma forte presença da Igreja Católica na formação 

de diferentes organizações populares, desenvolvendo um trabalho de base com 

comunidades rurais e urbanas em grande parte da América Latina e principalmente no 

Brasil. Essa postura assumida pela Igreja foi, sobretudo, uma consequência do processo 

de emancipação política que se consuma com a quebra de dependência com a Igreja 

europeia (IOKOI, 1996). Percebe-se assim, uma reestruturação nas bases de uma 

instituição em crise, que vem perdendo sua hegemonia conquistada por mais de um 

milênio e também um grande poder de controle sobre a sociedade. E nesse contexto de 

crise percebe que necessita de reformulações nas suas práticas para não perder sua 

influência junto ao povo (SADER, 1995). Alguns segmentos da Igreja Católica já se 

manifestavam no inicio da década de 1950, pressionando o governo por políticas de 

reforma agrária, segundo a qual seria uma das alternativas de melhoria das condições de 

vida no campo. A posição assumida por alguns segmentos desta instituição religiosa é 

consequência, entre outras, de um “receio da Igreja em deixar de ser referência 

espiritual da população rural” (MONTENEGRO, 2008, p. 264). 
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 A preocupação da Igreja nascia de uma conjuntura específica, onde a organização 

dos trabalhadores rurais e urbanos possuía uma forte influência dos comunistas. A 

Igreja Católica foi uma instituição que por muitos séculos legitimava a exploração 

praticada contra os trabalhadores, a partir da sustentação de um discurso religioso que 

“manipulava” os fiéis, onde o sofrimento e a situação de miséria do povo pobre era algo 

natural, portanto, imutável. A forte influência dos comunistas dentro das organizações 

rurais trazia uma crítica forte a estas tradições religiosas e as ligas camponesas 

assumiam uma postura anticlerical e uma interpretação própria do cristianismo 

(MONTENEGRO, 2008). É neste contexto que alguns setores da Igreja Católica se 

aproximam das massas rurais, assumindo uma nova postura, agora servindo aos 

interesses do povo. 

 Essa transformação que acontece dentro da estrutura institucional da Igreja, é um 

reflexo de discussões e pesquisas elaboradas por bispos e demais personagens que 

constituem a alta hierarquia clerical. Há uma aproximação entre a fé e a ciência a partir 

de 1950, que abre possibilidades de novas discussões entre intelectuais religiosos e 

laicos sobre diferentes problemas presentes na sociedade.  

Essa aproximação efetiva conduziu a ação da Igreja na busca de soluções 

para os problemas humanos e estimulou a criação e o apoio financeiro para 

inúmeros projetos de pesquisa, cujo objetivo central seria conhecer e criar 

soluções aos desafios que envolvem a luta pela libertação do homem (IOKOI, 

1996, p. 24).  

 Estas discussões são fundamentais para a nova postura assumida por uma ala da 

Igreja católica no Brasil. Essa transformação é concretizada nas ações de luta em favor 

das classes populares que habitam o campo e a cidade, a busca pela autonomia e direitos 

sociais do povo passa a representar as principais reformas sociais defendidas pela Igreja. 

Essas ações são sustentadas pela Teologia da Libertação, arcabouço teórico 

fundamentado dentro da Igreja com uma forte influência de princípios marxistas, entre 

os quais a solidariedade de classe atrai muitos militantes religiosos. (IOKOI, 1996). 

 A apropriação de alguns princípios marxistas por esta ala progressista da Igreja, 

não significa que as ideias dessa instituição se conciliem com os ideais comunistas. Há 

certa moderação nos princípios adotados pela Igreja a partir da Teologia da Libertação, 

e o conflito ideológico entre comunistas e os representantes dos movimentos católicos. 

Mesmo que assumindo a luta pela libertação do homem a partir da prática do 
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Evangelho, a Igreja defendia a manutenção do capitalismo e criticava os meios de ação 

dos comunistas e suas posturas ateístas. Dentro deste conflito ideológico, se destaca 

também a ala conservadora da Igreja, que seguindo sua postura reacionária, provoca 

uma divisão na alta hierarquia da instituição, principalmente no que se refere à situação 

política entre o governo de João Goulart e o Golpe Militar de 1964. 

 A Igreja não conseguia assumir uma posição definida dentro desta conjuntura, 

onde crescia uma forte pressão do comunismo que ocasionava uma preocupação e uma 

movimentação nos setores conservadores da sociedade, que passaram a agir com a 

perspectiva de “livrar” o país da “ameaça” comunista que assustava as nações. É 

justamente nesse processo que a ala conservadora ganha força e reforça o apoio aos 

grupos dominantes do país, legitimando o projeto golpista de 1964.  

O setor conservador entendeu o projeto militar de 1964 como o capaz de 

corrigir os desvios que estavam em curso desde a sucessão de Juscelino 

Kubitschek, promovendo o apoio e, de certa forma, dirigindo as 

manifestações que desencadearam o golpe militar. O setor progressista por 

sua vez não realizou, ou não conseguiu realizar uma oposição efetiva à 

marcha dos militares (IOKOI, 1996, p.30).   

 É interessante ressaltar que essa pressão estabelecida pela ala conservadora da 

Igreja não consegui apagar os princípios progressistas assumidos por integrantes do 

clero e leigos que desenvolviam o trabalho religioso dentro da Igreja. Diferentes grupos 

continuavam os trabalhos de evangelização e nesse momento político, muitos entravam 

em conflito com o Estado, pois agora a luta em favor da liberdade do homem 

encontrava novas barreiras impostas pela ditadura militar.  

O efeito imediato do golpe militar de 1964 sobre a Igreja foi o de amortecer 

as iniciativas mais populares. De um lado, a repressão se abateu sobre os 

núcleos militares da Ação Católica e mesmo do MEB e sindicatos rurais. De 

outro, no interior mesmo da hierarquia católica, os setores conservadores 

desbancaram os renovadores e abandonaram à própria sorte os grupos então 

perseguidos. E, no entanto, enquanto a ala conservadora não encontrava (ou 

não produzia) um espaço social por onde recuperar a influencia perdida da 

Igreja, novas levas de militantes católicos preferiam lançar-se a atividades 

nas quais se opunham a ordem vigente, correndo os mesmos riscos que a 

militância de esquerda (SADER, 1995, p.151). 

 Dentro deste contexto Zilda Iokoi destaca os trabalhos pastorais que ganham força 

no período ditatorial, percebendo uma maior aproximação destes setores com a 

ideologia marxista. A autora destaca a JUC (Juventude Universitária Católica), JOC 

(Juventude Operária Católica) como organizações da Igreja Católica que assumem a 

luta dentro dos espaços populares e passam a disputar com partidos políticos de 
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esquerda a hegemonia na liderança destes movimentos. O trabalho destes setores causa 

uma reação da hierarquia conservadora, e com um afastamento das premissas dessa 

instituição, adotando uma postura mais progressista, passa a ser denominado de Ação 

Popular.  

 O período de 1960 até o golpe de 1964 é caracterizado pela forte mobilização dos 

movimentos populares no país. A organização sindical dos assalariados nas grandes 

indústrias ampliava seu campo de atuação, os trabalhadores rurais pressionavam por 

uma legislação trabalhista assim como lutavam pela reforma agrária (MENDONÇA, 

1988). Estas movimentações pressionavam o Governo pela aprovação imediata das 

Reformas de Base, que contemplavam as reivindicações centrais dos movimentos 

sociais, principalmente a reforma agrária e a reforma educacional. Entretanto, esses 

anseios foram sufocados com o regime civil/militar implantado em 1964 no Brasil. “O 

golpe militar veio representar a imediata destruição das mais importantes conquistas 

realizadas pelos trabalhadores... Iniciaram-se intervenções policiais nos sindicatos, 

prisões de lideres sindicais, cassações de direitos políticos, enfim, sistematizava-se a 

repressão” (MENDONÇA, 1988, p. 19-20). 

 A repressão imposta pelo governo militar aparecia com o objetivo de desarticular 

qualquer organização social que questionasse o regime, de calar a voz de quem não 

concordasse com o modelo das políticas adotadas pelo Estado. E foi justamente o 

modelo econômico liberal que foi continuado pelo governo, favorecendo os interesses 

de setores privados, respectivamente a alta burguesia brasileira, em detrimento das 

condições econômicas e sociais da classe trabalhadora. A força repressora do Estado 

buscava sufocar qualquer manifestação entre os setores sociais contra o sistema vigente. 

A perseguição e o aniquilamento de organizações coletivas, ou mesmo manifestações 

individuais, eram reprimidas com tortura, exílio, assassinatos, censuras, entre outras 

formas. 

 Neste contexto, os movimentos populares que resistiam nesse processo ou os que 

se formavam nos anos seguintes, elaboravam diferentes estratégias de luta, tanto no 

enfrentamento direto ao poder constituído quanto nos meios encontrados para se 

passarem despercebidos pelos departamentos repressivos do Estado. No depoimento de 

uma liderança do movimento rural em Valente dos anos de 1970, percebemos em sua 
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memória a preocupação do grupo em torno das ações repressivas por parte do Estado, 

em seu depoimento o SRº Antônio Jovêncio demonstra esta preocupação e apresenta 

medidas de segurança tomadas pelo grupo, para não despertar desconfiança dos poderes 

políticos da cidade.  

No tempo que agente se reunia, tinha lugar que agente se reunia, aí pro lado 

do Ritiro, era debaixo dos pé de manga, porque pra ninguém da política 

entrevistar agente, né, aí agente não podia fazer as coisas e dizer. 

Perguntavam, ‘pra onde é que vocês vão?’ Nos ia pra Feira de Santana. ‘Pra 

onde é que vão?’ Vamo pro encontro de irmão. ‘O que é encontro de irmão?’ 

É reza, lá tem... vamo pra lá. E os caderno da gente era tudo guardado no 

fundo da sacola, pra ninguém ouvir, lá quando agente ia, né? E o sindicato 

mermo, fizemo reunião no sindicato, aí agente tinha que fechar a porta, 

porque nós era um grupo de Igreja,  e você sabe que muita gente dizia ‘ah! é 

de Igreja e porque fala coisa do sindicato?’ 
5
. 

 Antônio Jovêncio relata as dificuldades e a tensão vivida pelos sujeitos envolvidos 

em movimentos sociais, e as formas encontradas para desenvolver os trabalhos 

coletivos nesse determinado período. Fica explícita na sua fala a forte relação desta 

organização com a Igreja, usada também como estratégia de esconder as verdadeiras 

intenções do encontro, que ultrapassavam os debates de profetização da fé religiosa. 

Esses encontros relatados pelo Sr Antônio fazem parte do processo de organização dos 

trabalhadores rurais em algumas comunidades de Valente, que será destacado no 

segundo capítulo deste trabalho. 

 As consequências da política econômica adotada pelo regime militar no Brasil 

foram repercutidas diretamente no cotidiano das camadas populares, entre trabalhadores 

e demais setores de baixa renda da sociedade. “O limite físico da resistência das 

camadas populares estava atingido. Mal remunerados, consequentemente mal 

alimentados, a exaustão dos trabalhadores tornava-se patente” (MENDONÇA, et, al, 

1988, p.68). As condições de trabalho, de transporte público, saneamento e outros 

problemas que afetavam a população, condicionou o surgimento de novas formas de 

organizações coletivas dentro da sociedade. Estes novos movimentos passam a ser 

germinados no início da década de 1970, apresentando características peculiares dos 

seus atores, e são observados “pelas suas linguagens, pelos lugares de onde se 

                                                           
5
 Depoimento do agricultor Antônio Jovêncio da Cunha morador da comunidade de Papagaio cedido em 

entrevista ao pesquisador. 
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manifestavam, pelos valores que professavam, como indicadores da emergência de 

novas identidades coletivas” (SADER, 1995, p.36).   

 Estes movimentos sociais emergentes no início dos anos de 1970 apresentam 

características próprias de uma experiência coletiva germinada nos diferentes espaços 

comunitários. É neste período que ganha corpo um novo movimento rural e urbano, 

aonde se vai construindo um novo sindicalismo, formado de uma experiência coletiva 

que nasce em um cotidiano próprio dos sujeitos que os constitui, um cotidiano marcado 

pela solidariedade desenvolvida entre estas pessoas, que se unem na superação das 

dificuldades impostas pelo sistema dominante. Estes movimentos sociais reaparecem 

ganhando força em um contexto específico, a partir da luta em diferentes setores da 

sociedade.  

A permanência do arbítrio e do alijamento dos setores populares associou 

amplas camadas sociais, da imprensa à Igreja, do movimento estudantil às 

associações de Moradores, contribuindo para que as reivindicações que 

germinavam desde os primeiros anos da década viessem à tona por volta de 

1976-77, no quadro de crise de legitimidade por que passava então o regime 

militar (MENDONÇA, et, al, 1988, p.70). 

 A Igreja Católica aparece como protagonista de um trabalho de base, onde as 

experiências destes sujeitos oferecem espaço para a organização da luta, articulada 

principalmente a partir da junção da prática religiosa católica presente na cultura destas 

pessoas com a luta pela autonomia, liberdade e direitos civis. 

 Seria necessário um estudo mais detalhado para se entender qual a posição real da 

Igreja dentro dos movimentos sociais. A princípio me parece que em última instância, a 

Igreja se insere nestas organizações para frear a radicalização dos movimentos, 

impedindo assim que os sujeitos assumam uma luta anticapitalista e de reformas 

estruturais da sociedade. A Igreja Católica assume uma postura diferenciada na América 

Latina justamente quando o comunismo ganha força em alguns países, inclusive a partir 

da Revolução Cubana (1959). Não se pode deixar de observar esta transformação de 

princípios, por uma parte dessa instituição, que por muitos séculos legitimou os poderes 

reacionários, surge a partir de diretrizes estabelecidas pela alta hierarquia. Mas acredito, 

porém, que as ações de padres como Luciano, Luiz, Aldo, Lívio e outros, que atuaram 

em Valente e nas cidades circunvizinhas, constituíram-se da posição ideológica que 

sustentavam e da responsabilidade que possuíam com os trabalhadores. Diante da 

postura assumida no trabalho com as comunidades e as relações estabelecidas com as 
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camadas populares, de alguma forma até mais que o permitido pela Igreja (me refiro 

aqui no envolvimento com a luta dos trabalhadores do campo), estes sujeitos pareciam 

realmente almejar a liberdade plena daqueles indivíduos. Penso que as diretrizes que são 

estabelecidas pela cúpula da Igreja, são ressignificadas a partir da posição ideológica e 

na experiência dos padres com as comunidades. 

 Ainda quando o objetivo inicial de tais iniciativas parecia simplesmente 

complementar ao da hierarquia, de combater o marxismo, o materialismo, 

fazer crescer a influência cristã na sociedade, os vínculos criados produziam 

efeitos que alteravam o sentido original dessas práticas (SADER, 1995, 

p.150). 

 Os trabalhos da Igreja nas comunidades rurais de Valente e de cidades 

circunvizinhas estão registrados a partir de 1973, com a atuação dos padres Aldo 

(atuando em São Domingos que neste período era um povoado pertencente a Valente), 

Luiz, atuando na cidade de Retirolândia e Luciano na paroquia de Valente 
6
. É a partir 

deste período que se iniciam os trabalhos de base na zona rural, com reuniões 

inicialmente organizadas pelos padres e logo depois desenvolvidas a partir da 

autonomia conquistada pelos trabalhadores rurais que vão se construindo dentro dos 

seus espaços. Podemos perceber em um relato registrado no Livro de Tombo da 

paroquia de Valente, os primeiros contatos dos padres com o trabalho de base em 

bairros e nas comunidades rurais.  

Foram realizadas durante o ano umas reuniões entre adultos na Rua Dionísio 

Mota a partir da catequese, e na roça no povoado de Jiboia e no de Lagoa 

Grande, e as fazendas Malhada do Umbuzeiro e Fazenda Papagaio, em vista 

de encaminhar o trabalho de comunidade, de acordo às diretrizes e 

prioridades da Igreja no Brasil, isto com a presença do Vigário e orientação 

para os próprios moradores assumirem desde logo 
7
. 

 Esse registro evidencia o desenvolvimento dos trabalhos da Igreja com as 

comunidades rurais e a intenção deles em possibilitar que os próprios moradores 

assumam as organizações das reuniões. Ao apontar que o trabalho segue as “diretrizes” 

e “prioridades” da Igreja no Brasil, o relato nos mostra a realidade prática dos princípios 

teóricos da Teologia da Libertação, em uma conjuntura nacional onde a Igreja Católica 

se aproxima do cotidiano das camadas populares. 

                                                           
6
 1º Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família, folha 27, ano 1974. 

7
 1º Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família, folha 20, ano 1973. 
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 É a partir destes primeiros encontros de caráter religioso que os padres se 

apresentam mediando à discussão do evangelho junto às pessoas. A partir daí se 

constroem círculos bíblicos e as CEBs das quais surgiriam lideranças comunitárias 

dentro dos seus próprios espaços. Estes grupos se afirmam dentro de seus espaços de 

luta, desenvolvendo estratégias de organização coletiva, praticando a solidariedade e 

descobrindo alternativas contra a exploração e para a luta por seus direitos.  

 Estes grupos, portanto, serão objetos de análise na construção do próximo 

capítulo, ao qual apresento a estrutura, o processo de organização, os sujeitos e demais 

peculiaridades destes movimentos rurais de Valente. O desenvolvimento de suas 

atividades, incluindo todo o processo de organização e de luta destes grupos, se 

constroem a partir da experiência coletiva dos sujeitos, que se organizam em torno de 

uma prática religiosa comum. O processo de amadurecimento destes grupos está 

relacionado com as propostas de formação e de alfabetização das pastorais da Igreja, 

que oferecem diferentes espaços de capacitação comunitária, principalmente para as 

lideranças das CEBs. Estes trabalhos se desenvolviam a partir da articulação entre 

“animadores” (lideranças) de diferentes municípios, onde se reuniam para troca de 

experiência e discutir as dificuldades encontradas em cada município. Além destes 

encontros, as lideranças participavam de encontros paroquiais em Feira de Santana 

“dentro das orientações da Pastoral Rural diocesana” 
8
. Dentro deste trabalho de base, a 

Igreja em Valente se afirmava junto à luta e o enfrentamento dos problemas dos 

trabalhadores. No ano de 1976, a Igreja aparece junto ao MOC (Movimento de 

Organização Comunitária), intermediando conflitos em áreas rurais no espaço do açude 

municipal de Valente. O MOC também aparece dando suporte aos movimentos dos 

trabalhadores rurais, desde as discussões nas CEB´s, até a criação de associações e 

cooperativas. 

 Percebemos, portanto, uma participação de extrema importância da Igreja junto às 

organizações rurais em Valente. Essa postura afirmada pela Igreja junto à luta dos 

trabalhadores na região é reflexo de uma conjuntura nacional, onde representantes de 

uma parte desta instituição assumem uma luta em favor das camadas populares em todo 

o Brasil e boa parte da América Latina. Sendo assim, veremos no próximo capítulo os 

                                                           
8
 1º Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família, folha 44, ano 1976. 
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desdobramentos das ações dos agricultores de Valente em seus espaços de luta, suas 

organizações, reinvidicações e aspectos da vida destes trabalhadores dentro de suas 

comunidades. 



 

 

CAPÍTULO 2 - A CANETA E A ENXADA: movimentos dos trabalhadores nas 

comunidades rurais de Valente 

 

“Nordestino sim, Nordestinado não”.      

 - Patativa do Assaré -  

 

“Nunca diga nordestino 

Que Deus lhe deu um destino 

Causador do padecer 

Nunca diga que é o pecado 

Que lhe deixa fracassado 

Sem condições de viver 

Não guarde no pensamento 

Que estamos no sofrimento 

É pagando o que devemos. 

A Providência Divina 

Não nos deu a triste sina 

De sofrer o que sofremos 

Deus o autor da criação 

Nos dotou com a razão 

Bem livres de preconceitos 

Mas os ingratos da terra 

Com opressão e com guerra 

Negam os nossos direitos 

Não é Deus quem nos castiga 

Nem é a seca que obriga 

Sofrermos dura sentença 

Não somos nordestinados 

Nós somos injustiçados 

Tratados com indiferença...”. 

 

 

 

 

“(...) se agente não tiver um bom alimento pra se 

alimentar, então ele pode morrer mais cedo. Aí o 

pessoal diz ‘ah é isso mesmo ele morreu por que 

Deus quis’, não! Deus não quer que ninguém 

morra! A pessoa pode morrer fora até do dia, 

porque é a doença é quem mata o paciente, né? 

Não é dizer que Deus é que ta matando 

ninguém...” 
9
. 

                                                           
9
 Depoimento do agricultor Antônio Jovêncio da Cunha morador da comunidade de Papagaio cedido em 

entrevista ao pesquisador. 
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 Como já foi apresentado no primeiro capítulo, a seca e a falta de trabalho na 

década de 1970 em Valente, afetavam diretamente as condições de vida dos 

trabalhadores, principalmente aqueles que dependiam do trabalho no campo. As atas da 

câmara de vereadores do período mostram a preocupação de alguns vereadores na busca 

pela abertura de frentes de trabalhos a partir do apelo ao governo do Estado e aos 

deputados. Mas, diante dos registros encontrados no livro de tombo da paróquia da 

cidade, entendemos que havia certa manipulação política, por parte dos políticos do 

período, na contratação dos trabalhadores. Essa prática política se caracteriza muito com 

o clientelismo que persiste ainda nos dias de hoje em Valente e, em muitas outras 

cidades interioranas, onde assegurou ou assegura a hegemonia política de alguns grupos 

da cidade. Esse clientelismo se estabelece a partir de troca de favores, onde o político 

pauta projetos para beneficiar o indivíduo e este o retribui com o voto. 

 É nesse contexto que os trabalhadores rurais de Valente iniciam suas lutas. Em um 

período de repressão civil/militar no Brasil e também uma forte opressão política na sua 

localidade. As organizações sociais que surgem a partir daí se enquadram a um processo 

histórico nacional de organizações populares que se desenvolvem no campo e na cidade 

por quase todo o país. Na análise de Eder Sader (1995), estes movimentos sociais são 

produtos de um processo de reorganização próprios da década de 1970, onde os sujeitos 

se organizam em novos espaços de luta, preservando suas experiências, suas relações, 

suas crenças, enfim, se reconhecem como sujeitos a partir do seu cotidiano. 

O impacto dos movimentos sociais em 1978 levou a uma revalorização de 

práticas sociais presentes no cotidiano popular, ofuscadas pelas modalidades 

dominantes de sua representação. Foram assim redescobertas movimentos 

sociais desde sua gestação no curso da década de 1970. (SADER, 1995, 

p.26). 

 A emergência de uma identidade coletiva dentro destes grupos sociais, no caso de 

Valente nos grupos de trabalhadores rurais, se constitui a partir da experiência que se 

constrói no cotidiano, na solidariedade coletiva, nas práticas da religião, da cultura 

local. Foi nesse processo que em algumas comunidades rurais, na maioria das vezes, os 

trabalhadores incluíram na prática religiosa, geralmente muito comum entre eles, as 

discussões sobre suas condições de vida e os problemas de suas comunidades. Foi nesse 

momento, como vimos no primeiro capítulo, que apareceu a Igreja Católica fazendo um 

trabalho de base junto às camadas populares.  

A matriz discursiva da teologia da libertação, que emerge nas comunidades 

da Igreja, tem raízes mais fundas na cultura popular e apoia-se numa 
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organização bem implantada. Beneficia-se do ‘reconhecimento imediato’ 

estabelecido através da religiosidade popular. (SADER, 1995, p.144).  

 É perceptível que a presença da fé cristã é hegemônica entre os trabalhadores 

rurais, e o catolicismo nesse período parece ser a religião mais cultuada. Dessa forma a 

ação da Igreja ganha espaço dentro das comunidades, principalmente com a atuação de 

padres italianos que chegam ao município a partir de 1970. 

 Voltando aos registros paroquiais já citados no final do primeiro capítulo, 

podemos rever os primeiros relatos dos trabalhos nas comunidades rurais a partir de 

1973, onde se destacam os povoados de Jiboia e Lagoa Grande e as fazendas Malhada 

do Umbuzeiro e Papagaio. Na descrição destes trabalhos o relator descreveu o objetivo 

dos encontros nestas comunidades: “encaminhar o trabalho de comunidade, de acordo 

às diretrizes e prioridades da Igreja no Brasil, isto com a presença do Vigário e 

orientação para os próprios moradores assumirem desde logo” 
10

. Como já foi dito, as 

“diretrizes” e “prioridades” da Igreja ao que se refere neste relato poderiam estar 

relacionadas às novas propostas de evangelização direcionadas pela Teologia da 

Libertação. A preocupação para que os moradores assumam “desde logo”, por parte dos 

párocos, pressupõe a necessidade de emancipação dos grupos, aonde os próprios 

moradores das comunidades conduziriam as reuniões e encontros. 

 Os anos seguintes apresentam um forte crescimento na quantidade das 

comunidades onde existem grupos de moradores (trabalhadores rurais) organizados a 

partir das CEB´s (Comunidades Eclesiais de Base). Em 1974 podemos perceber um 

avanço dos trabalhos.  

Os animadores das comunidades da roça e da rua que estão despertando para 

o trabalho comunitário, realizaram encontros para entrosamento e troca de 

experiência do próprio trabalho através de expressões e arte popular... Uns 

grupos da rua procuraram dar passos para entender o Evangelho dentro da 

vida e dos problemas do povo... Junto com as reuniões casos particulares de 

necessidade em que os grupos procuram solução simples, de colheitas, de 

mutirão e ajuda fraterna. 
11

 

 No ano de 1975 encontramos um número maior de comunidades onde se 

encontram organizações dos trabalhadores rurais.  

(...) Total de oito comunidades, se reuniram para um encontro na capela de 

Recreio, onde depois de troca de experiência e avaliação, foi celebrada missa 
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 Folha nº 21 do Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família de Valente. 

11
 Folha nº 28 do Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família de Valente. 
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muito bem participada e animada, até com uns cantos formado pelos próprios 

animadores dentro do sentido da celebração. Nessas comunidades vem se 

alternando todo mês umas reuniões de caráter comunitário. 
12

 

 Percebermos que entre 1973 e 1975 houve um crescimento no número de 

comunidades rurais com grupos de pessoas reunidos, participando de encontros 

religiosos, já que nos primeiros registros eram citadas apenas quatro comunidades 

rurais. Os relatos destacam fatores importantes no conjunto destes grupos: a troca de 

experiência, elemento comum na dinâmica das organizações, onde cada grupo 

expunham suas conquistas ou suas dificuldades, os resultados dos trabalhos em cada 

comunidade; a avaliação, onde os participantes possuem a consciência de reconhecer 

erros e apontar novos caminhos; o uso da arte popular utilizada nos encontros e reuniões 

como forma de expressão e divertimento dos participantes, ou ainda como estratégia 

para buscar o interesse das pessoas em participar dos encontros, como comprova o 

depoimento de uma liderança da comunidade de Papagaio: 

Agente tinha dificuldade que as vez o pessoal... tinha dia que não ia, tinha 

dificuldade de participar. Agente tinha uma liderança que era muito criativa 

na comunidade, que era Avani, e ela criava muita coisa assim pra puder 

fazer... animava pra o pessoal poder chegar nas reunião. E começou a fazer 

a... aniversário, comemorava os aniversario. Aí agente fazia Reis, pra roubar 

o aniversariante... 
13

 

 Os cânticos e dramatizações teatrais também faziam parte desse conjunto da arte 

popular para animar as reuniões. Os animadores ou as animadoras eram sujeitos 

fundamentais nestes encontros, geralmente eram as lideranças das comunidades, que se 

dedicavam um pouco mais na organização dos grupos, buscavam as pessoas que ainda 

se encontravam distantes das Sibas para se reunir, ou até mesmo possuíam uma melhor 

preparação para encaminhar os trabalhos e assumir a celebração das rezas. Alguns 

registros e depoimentos destacam Avani na comunidade de Papagaio e Lúcia na 

comunidade de Peixe como duas lideranças importantes dentro das CEB´s, mulheres 

que lutaram dentro de seus espaços, na organização das comunidades com o intuito de 

construir possibilidades de luta a partir da união dos trabalhadores rurais. Elas próprias 

como trabalhadoras do campo, sentiam a necessidade de uma organização coletiva de 

luta dentro dos seus espaços e foram percussoras de muitas conquistas alcançadas pelos 

movimentos sociais em Valente. 
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 Depoimento de Erenita Leonícia moradora da comunidade de Papagaio cedido em entrevista ao 
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 Outro fator importante presente nos registros citados acima, corresponde ao 

caráter central destes encontros: “(...) entender o Evangelho dentro da vida e dos 

problemas do povo...”. É essa proposta de interpretação da bíblia em conjunto com a 

discussão dos problemas sociais que rodeavam os trabalhadores, a partir de círculos 

bíblicos, que os caracteriza como Comunidades Eclesiais de Base. A presença da fé 

cristã entre os participantes e a forte influência da Igreja no apoio a esses grupos foram 

fatores fundamentais para essa caracterização.  

São ‘comunidades’, porque reúnem pessoas que têm a mesma fé, pertencem à 

mesma Igreja e mora na mesma região. Motivadas pela fé, essas pessoas 

vivem uma comum-união em torno de seus problemas de sobrevivência, de 

moradia, de lutas por melhores condições de vida e de anseios e esperanças 

libertadoras. (BETTO, 1981, p. 28). 

 Os encontros dos agricultores se deram de forma variada. Não conseguimos dados 

concretos relativos à frequência dessas reuniões, mas elas aconteciam nas casas dos 

próprios trabalhadores onde poderia ser entre pessoas da própria comunidade, ou 

encontros conjuntos, onde se reuniam diferentes comunidades. Havia também uma 

articulação externa, com encontros de comunidades de outras cidades e ainda encontros 

que reuniam lideranças de toda região em Feira de Santana, onde o objetivo central seria 

a discussão entre as comunidades e a preparação destas lideranças para a organização 

dos trabalhos em seus espaços. Estes encontros eram em sua maioria desenvolvidos pela 

Pastoral Rural e em alguns momentos a discussão girava em torno da preocupação com 

a alfabetização dos agricultores, uma das atividades que foram desenvolvidas pelas 

CEB´s. 

Encontros da Pastoral Rural: alguns animadores das CEB´s rurais 

participaram em encontros diocesanos no Centro de Treinamento em Feira de 

Santana, a convite da equipe diocesana de P.R. Tal equipe é integrada 

também pelo vigário e pelo Padre Luiz de Santa Luz, que alternativamente 

vem participando dos encontros de equipe e preparam os encontros com os 

animadores. A equipe diocesana encaminhou projeto das ‘escolas rurais’ 

junto às CEB´s... 
14

 

 Sem dúvida estes encontros de preparação das lideranças tiveram um papel 

importante no fortalecimento dos grupos e nas suas organizações. A preocupação com a 

alfabetização dos trabalhadores, principalmente com a criação de escolas nas 

comunidades rurais e na formação de monitores para suprir o papel de professoras, 

favoreceu de forma relevante para a consolidação dos grupos. 
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 Um fator importante que compõe a natureza destas organizações de trabalhadores 

era o princípio de solidariedade, que estava presente nos diversos trabalhos 

desenvolvidos de forma coletiva. Em relatos de uma missa realizada em uma 

comunidade rural, registrada no livro de tombo da igreja, podemos perceber, além das 

atividades culturais desenvolvidas pelos participantes, uma arrecadação de dinheiro para 

ajudar pessoas necessitadas dentro dos grupos. 

No lugar da missa foi armada barracas de bebidas enfeitadas, antes da missa 

os adultos dramatizaram coisas da vida e da sua organização... celebração 

com cantos, preces, comentários e poesias... o dinheiro foi recolhido e 

distribuído para casos indicados pela comunidade.
15

 

 O mutirão foi uma prática muito comum entre estes grupos, apreendemos 

diferentes ocasiões onde os moradores de uma comunidade se reuniam para ajudar uns 

aos outros na realização de algum trabalho.  

A imagem a seguir representa uma pequena confraternização em um mutirão na 

casa de uma moradora da comunidade de Papagaio. Segundo os escritos no fundo da 

imagem, esse mutirão foi para erguer um cômodo da casa de Lelinha no ano de 1976. 

Além da descrição do evento, a fonte aponta a presença da animadora da CEB do 

Papagaio, Avani Lima Cunha. A ação de caráter solidário nos apresenta alguns dos 

trabalhos desenvolvidos nas comunidades rurais, onde homens, mulheres e crianças 

participavam juntos no trabalho comunitário. Essa imagem nos mostra uma comunidade 

unida a um mesmo princípio de solidariedade, que permite surgir daí o crescimento de 

uma identidade coletiva a partir das experiências cotidianas. 
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Fotografia cedida por Antônio Jovêncio. 

 Em março de 1975 algumas comunidades iniciam festas de São José. A dinâmica 

do encontro conserva sempre as mesmas características, missa animada com cantos, 

“dramas” e outras expressões artísticas. Nesse evento participaram  

Oito CEB´s de Valente, quatro de Retirolândia junto com umas de Santa Luz. 

Os presentes mostraram sua solidariedade com um casal que teve o filho 

atacado pela poliomielite, e na hora do ofertório repassaram a coleta para 

isto: outras ajudas vieram das CEB´s e deu pra compra uma cadeira de rodas 

para a criança. 
16

 

 A solidariedade e ajuda mútua sem dúvida foi um fator relevante para a união 

destes trabalhadores. Um povo negligenciado pelas autoridades políticas, sofrendo os 

efeitos da seca, vivenciando situações difíceis no seu cotidiano, passa a perceber que o 

trabalho coletivo na busca pelos seus direitos e principalmente na resolução imediata de 

alguns problemas nas comunidades, é uma alternativa considerável. É nesta perspectiva 

que esses grupos cresceram e amadureceram diante de seus problemas, a partir da união 

dos trabalhadores em um mesmo espaço de luta, onde convergem as mesmas condições 

econômicas e sociais, a mesma fé religiosa, práticas e expressões culturais comuns. 
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 Os sujeitos que compunham esses grupos nas comunidades rurais eram em sua 

maioria trabalhadores que possuíam, de alguma forma, alguns meios de produção. Eles 

tinham áreas próprias de terra que lhes garantiam em tempos de chuva, algum meio de 

subsistência. Mas na maioria eram áreas pequenas, o que os obrigavam a trabalhar como 

empregados para agricultores que possuíam uma maior área de terra nas redondezas. Os 

produtos que cultivam em suas terras faziam parte de sua alimentação, e também 

forneciam algumas possibilidades de comércio, como no caso do Sisal, um produto 

bastante cultivado pelos agricultores na região. 

Agente trabalhava, o produto era: mandioca... era mandioca, era feijão de 

corda, era... batata... o próprio sisal né? Trabalhava o sisal, na época o que 

mais tinha aqui na região era o sisal! E agente vivia daquela produção da 

roça. Quando não dava agente trabalhava fora dois três dia no motor, 

trabalhava em destoca, trabalhava em tuno né? Pra interá a feira. 
17

 

 Ao mesmo tempo essas pessoas possuíam em comum a religião, as condições 

econômicas e os valores culturais. Diante dos problemas dentro de suas comunidades, 

que afetavam a todos, e problemas individuais de cada morador, essas pessoas se 

uniram a partir da necessidade de construção de uma luta coletiva, onde princípios de 

solidariedade, formadores de uma identidade coletiva, condicionaram e solidificaram 

suas organizações. 

 A construção de uma identidade pelos trabalhadores, a partir de suas experiências 

cotidianas, configura um elemento central característico dos movimentos sociais 

surgidos no Brasil, tanto no meio urbano quanto no rural na década de 1970. Eder Sader 

constrói sua tese a partir da observação de diferentes organizações sociais na cidade de 

São Paulo, onde percebe o espaço de atuação, os sujeitos e o modo de ação dos 

movimentos.  

Eles foram vistos, então, pelas suas linguagens, pelos lugares de onde se 

manifestavam, pelos valores que professavam, como indicadores da 

emergência de novas identidades coletivas. (SADER, 1995, p. 27).  

E estes valores podem ser facilmente identificados dentro dos movimentos, como 

a solidariedade, coragem, respeito mútuo, fé, amizade, entre outros. E o mais importante 

é que tudo isso foi criado no cotidiano destas pessoas, a partir das relações existentes 

dentro dos espaços, e a experiência destas relações se apresenta como formuladora de 
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uma identidade, onde esses homens e mulheres se reconhecem como trabalhadores 

rurais explorados e conscientes de suas possibilidades de luta. 

 

2.1 As experiências de Peixe e Papagaio 

 

 As comunidades de Peixe e Papagaio estão localizadas na zona rural de Valente. 

Seus moradores e moradoras apresentavam características parecidas, principalmente nas 

condições econômicas e sociais, e possuíam em sua maioria, religião e valores culturais 

em comuns. Segundo o relato de um morador de Papagaio, a comunidade foi criada a 

partir da divisão de uma grande fazenda, onde as pessoas compraram pedaços de terra e 

foram se sedentarizando no lugar. 

(...) aqui em Papagaio era uma fazenda de cinco mil tarefa de terra, e essa 

fazenda aqui era de João de Zeca de Feira de Santana. O vaqueiro dessa 

fazenda era... era seu bisavô, Salu véi do Papagaio, né isso? Daí o pessoal... 

ele vendeu esta terra... João de Zeca vendeu a terra ao finado Salú e ele foi 

repassando para o povo, o pessoal veio chegando e comprando cinquenta 

tarefa, cem tarefa, oitenta tarefa... 
18

 

  

 A escolha destas duas comunidades para análise dos trabalhos das CEB´s nesse 

período em Valente se justifica pelo fato da existência de fontes que nos trazem 

registros dessas experiências. Apesar do livro de tombo da paroquia disponibilizar 

informações relevantes destas organizações, atas de reuniões e depoimentos orais 

recolhidos, nos trazem informações específicas de grupos destas duas comunidades. No 

decorrer das analises percebemos que as CEB´s possuíam um método comum de 

trabalho, obviamente que podendo existir interesses diferentes de luta em cada 

localidade. A proximidade entre Peixe e Papagaio também facilitava uma interação 

maior entre estas comunidades, isso foi indicado a partir da existência periódica de 

encontros entre seus moradores. O relato de uma liderança de Papagaio nos permite 

perceber esta proximidade. “Naquela época agente num tinha carro né, agente viajava 

de pé, daqui pro Peixe... agente foi varias vezes pro Peixe, fazer reunião lá” 
19

.  
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 O primeiro encontro na comunidade de Papagaio, segundo o depoimento de Sr 

Antônio, aconteceu em 1973 na casa de um morador da localidade. 

A primeira reunião que nós... que nós fizemo foi... foi na casa de Venerino. 

Isso foi... em setenta... a base de setenta... 72... 73 né? A primeira reunião. E 

lá o debate da reunião foi discutir a caneta e a enxada. A caneta e a enxada. 

Porque agente viu tomem, isso... isso ta na historia que a caneta é sustentada 

pela enxada, né? Todo fruto que tem, que vai pra cidade, sai daqui do meio 

rural, né isso? E daí dessa reunião foi aí que agente foi crescendo, foi 

aumentando o grupo, e os jovens tomaro consciência também pra entrar na 

luta, e tamos aí, né? 
20

 

 A discussão da “caneta e a enxada” ficou marcada na memória destes 

trabalhadores que participaram das CEB´s. Esse tema repercutiu no dia a dia das 

reuniões, onde os trabalhadores rurais passaram a perceber o valor do seu trabalho e a 

importância de buscarem se alfabetizar e estudar, o que foi acontecendo com o passar 

dos anos. Ao perceberem a importância da enxada dentro da sociedade e as condições 

de opressão impostas pelos “letrados”, estes agricultores foram despertando e se 

mobilizando em busca de seus direitos. Essa discussão trazida para a reunião parece 

também ter sensibilizado os trabalhadores para um processo de conscientização, quanto 

às relações de exploração existente na sociedade. Quando o agricultor chega a essa 

conclusão de que “tá na história que a caneta é sustentada pela enxada”, é como se ele 

descobrisse a verdadeira importância do seu trabalho, e nascesse daí uma justificativa 

para cobrar melhores condições de vida e lutar por elas. 

 Nesta perspectiva, as reuniões que ocorrem a partir daí, trazem sempre um aspecto 

religioso, mas recheado de discussões e contestações a respeito de suas condições de 

explorados e demais problemas que os cercam. As atas de reuniões do grupo de Peixe 

nos mostram uma sincronia entre as passagens bíblicas e as reflexões destas sobre o 

cotidiano dos próprios trabalhadores. Em um encontro datado de 12 de novembro de 

1974, o tema da discussão constituiu um trecho do texto bíblico do livro do apóstolo 

Lucas, onde a questão da fé foi debatida entre os participantes. É bem nítida a 

preocupação dos participantes em trazer a discussão para seu cotidiano. Após a leitura 

seguiam-se os comentários dos participantes, a primeira fala registrada em ata apresenta 

a fé e a coragem como princípios para o enfrentamento dos problemas encontrados no 

cotidiano. Como esta fala foi de uma animadora do grupo, liderança da comunidade, 
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podemos interpretá-la como um chamamento para a luta dentro das CEB´s, “acho que 

logo que diz que deve amar e nunca desanimar, deve ser para nós procurar a fé, ter 

coragem, enfrentar os problemas” 
21

.  

 Esse grupo da comunidade de Peixe apresenta alguns dados quantitativos 

interessantes registrados em sua ata. 

As reuniões começaram em 14 de outubro de 1974. Reuniões: 

1ª Casa de Lúcia – 14-10-74. Marcos 10. Jesus e o cego Bartimeu 

2ª Casa de Neném – 28-10-74. Lucas 17,18. O Fariseu e o cobrador de 

impostos 

3ª Casa de Lídia – 12-11-74. Lucas 17,18. O Fariseu e o cobrador (Drama) 

4ª Casa de Diodato – 23-12-74. Lucas 17,18. Comparação sobre o juiz e a 

viúva. 

5ª Casa de Neném – 30-12-74. Mateus 1, 2. O nascimento de Jesus Cristo. 

Conclusão: Em 1974 teve 5 reuniões e foram feita 4 leitura e um sócio 

drama. 4 com o padre e um sem o padre.
22

 

 

 Esse registro nos detalha bem a periodicidade dos encontros, o conteúdo das 

discussões, e nos mostra certa capacidade de organização do grupo.  Podemos perceber 

também a presença do padre nestes espaços, participando de atividades que se realizam 

distante dos centros paroquiais, fato que parece demonstrar relativa preocupação do 

pároco, principalmente na organização dos primeiros passos dos grupos. 

 No ano de 1975 percebemos uma redução na periodicidade dos encontros, se 

mantendo na média de 20 dias o tempo de realização de uma para outra se conservando 

até o ano de 1977 em que há registros das reuniões. Percebemos também certo 

amadurecimento das discussões durante este período, problematizações a cerca de temas 

como a exploração, preocupações dos trabalhadores em reivindicar seus direitos perante 

as autoridades políticas e ainda o interesse pelo controle do seu sindicato. 
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 Esses trabalhadores se conscientizaram quanto à desigualdade social de que eram 

vítimas, assim como das condições de exploração a que eram submetidos. Esse desenho 

presente no caderno de ata deste grupo representa a percepção dos agricultores quanto 

às distinções econômicas que existem entre as pessoas dentro da sociedade em que 

viviam. Ao mesmo tempo em que aparece a pergunta do “por que” das desigualdades 

ainda no livro, as respostas são conseguidas por eles próprios dentro dos seus espaços 

de luta. 

 

 

 Em um desses encontros surgiu uma discussão em torno da exploração a partir de 

uma pergunta lançada na reunião: “o que é exploração?” em resposta um agricultor 

afirma: “É o pobre trabalhar tanto e não arranjar nada, tudo que faz só serve pra o rico e 

o pobre é explorado mesmo. Pode melhorar a partir de reuniões”. 
23

 O reconhecimento 
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da exploração a que são vítimas, tanto dos “ricos” ou do próprio Estado, e o 

entendimento destes encontros como espaço de mobilização coletiva, construiu um 

processo de elaboração de uma identidade entre estes trabalhadores. Isso é percebido 

também por Silva et al. (1993), onde afirma que “A partir destes trabalhos com 

missionários, os agricultores passavam a discutir sua situação real, os problemas que os 

afligiam e passavam gradativamente a tomar consciência de seus interesses e criar uma 

identidade de grupo”. 

 Essa exploração reconhecida pelos trabalhadores rurais de Valente corresponde a 

um processo de exploração capitalista global, exercida pelas classes detentoras dos 

meios de produção, que ao mesmo tempo controla o Estado conservando uma política 

opressora. A exploração dos trabalhadores pode ser percebida em diferentes momentos 

da história, e no estudo sobre a formação da classe operária inglesa Thompson observa 

que “a relação da exploração é mais que a soma de injustiças e antagonismo mútuos. É 

uma relação que pode ser encontrada em diferentes contextos históricos sob formas 

distintas, que estão relacionadas a formas correspondentes de propriedade e poder 

estatal” (THOMPSON, 2002, p.28). O reconhecimento dessa exploração, que pode estar 

sendo imposta por diferentes segmentos aos trabalhadores, corresponde à tomada de 

consciência do sujeito, que o leva a politização e a busca coletiva de luta contra essa 

situação. E é esse processo que pode ser percebido com a “evolução” dos trabalhos das 

CEB´s em Valente. 

 Essa “evolução” se refere ao amadurecimento desses trabalhadores junto às 

reuniões, e ao mesmo tempo o aumento na quantidade dos grupos. As discussões 

traziam cada vez mais os aspectos relacionados aos problemas cotidianos, ao passo que 

estratégias de lutas eram pensadas com o objetivo de resolvê-los.  Segue um registro de 

alguns encontros que aconteceram no ano de 1976, em diferentes comunidades rurais. 

Foram quatro encontros, sendo dois para as pessoas e CEB´s mais firmes e 

dois para pessoas mais novas que vem aparecendo nas ações e nas atividades 

das suas CEB´s. Os encontros vêm ajudando através de troca de experiência 

que cada CEB tem para junto avaliar, aprofundar, tirar pista de continuidade. 

São apresentadas as atividades realizadas no campo religioso (missa na CEB, 

círculos bíblicos), no campo da valorização da arte popular (dramas, cantos e 

versos, cartazes), e mais espaço é dado para apresentar os passos dados nas 

pequenas ações. Este ano foi mais sobre seca, junto ao sindicato, as ajudas 

comunitárias e atuação em festas religiosas. Estes passos são avaliados vendo 
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os frutos que deixaram, descobrindo o valor comunitário e evangélico para os 

trabalhadores que vem assumindo cada vez mais seu trabalho na CEB. 
24

 

 É perceptível o alinhamento entre o trabalho religioso, as discussões políticas e as 

ações realizadas pelos trabalhadores dentro das CEB´s ou dentro do sindicato. A partir 

de 1975, com a direção do sindicato sendo assumida pelos trabalhadores rurais, formou-

se um novo espaço de luta dentro desta instituição, e os trabalhos foram exercidos 

paralelamente pelos trabalhadores dentro das CEB´s e no Sindicato. A direção da 

instituição foi assumida a partir da disputa destes trabalhadores, organizados enquanto 

grupo, contra alguns políticos locais que controlavam, a partir de dirigentes “pelegos”, a 

direção do sindicato. 

Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais serviam de esteios de sustentação do 

poder e da dominação locais, mantidos e controlados por grandes 

proprietários e comerciantes. Os serviços prestados pelos Sindicatos eram 

sempre recebidos como uma dádiva desses fazendeiros e comerciantes que 

detinham – como ainda detém em todos os municípios da região – o poder 

político e o controle geral do município. A retribuição dos camponeses se dá 

através do voto... (OLIVEIRA, 1987, p. 150). 

 Esse processo de luta também ficou marcado na memória destes trabalhadores 

como uma importante conquista para a continuidade de seus trabalhos, pois com o 

controle da instituição, suas reivindicações poderiam aparecer de forma mais legítima 

aos olhos do Estado. 

(...) a tomada do sindicato foi o seguinte... a gente tem até fita gravada mas 

não tá aqui não. Aí foi uma luta muito grande, isclusive eu fui até 

entrevistado pra... que eu trabalhava em Santa Luz quando agente{ 

cabeceou} a primeira chapa né, e tinha um bocado de trabalhador que tava 

consciente com aquela tomada do sindicato, mas tinha outros que não tava 

consciente. Então quando eu cheguei nove hora de lá pra registrar a chapa, 

porque antes de formar essa chapa eu tinha pegado o estatuto do sindicato e 

tinha estudado aqui em casa com a comunidade, e eu tenho... tive reunião 

também com o {técnico} da federação e o secretario da federação, pra depois 

agora eu pedir informação a ele como era que se cabeceava uma chapa, aí ele 

deu informação pra mim, né? Pra nóis, como cabecear. Aí cabeciamo a 

chapa. Mas foi uma grande dificuldade, porque no dia de registrar a chapa 

tinha umas pessoa que dizia “ah!” Aí o {rapaz} disse: “quem foi que ensinou 

vocês a fazer isso?” Aí o povo dizia: “foi o pade, foi o Italiano”, né? Aí nóis 

dizia: “não, nois peguemos o livro aqui oh, pegou o estatuto do sindicato, 

estudemo tal, e vimo uma maneira de formar uma chapa” 
25

. 

 O depoimento do trabalhador rural mostra uma maior compreensão sobre o os 

processos e sobre os espaços de disputa. Ao mesmo tempo percebemos em suas 
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   Folha nº 45 do Livro de Tombo da Paróquia Sagrada Família de Valente. 
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 Depoimento do agricultor Antônio Jovêncio morador da comunidade de Papagaio cedido em entrevista 

ao pesquisador. 
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palavras uma maior independência da luta social e política das discussões religiosas. 

Nos registros do livro de tombo da igreja a partir de 1976 o padre relata certo 

distanciamento dos trabalhadores que assumiram a direção do sindicato com as reuniões 

das CEB´s. Isso não significa a perda total de contato entre os dois espaços e entre seus 

representantes, pois os trabalhadores desenvolvidos nas CEB´s estavam também muito 

ligados às atividades do sindicato.   

 Desta forma podemos nos referenciar novamente a Thompson, ao qual analisa 

algumas experiências religiosas influenciando nas organizações de trabalhadores 

ingleses no século XIX. O autor traz o Metodismo como forma de controle social e 

político sobre a classe operária inglesa por parte dos industriais e dirigentes do Estado. 

Os princípios morais e normas de comportamento social pregados pela Igreja assumiam 

um caráter regulador e controlador na sociedade, que tentava sobrepor uma ideologia de 

defesa da condição de subalterno dos trabalhadores a partir da vontade divina. Mas para 

Thompson, a Igreja Metodista não conseguiu exercer esse controle social, e a 

politização e conscientização dos trabalhadores surgiam dentro dos espaços religiosos.  

Muitos trabalhadores metodistas e pregadores locais sugiram repetidamente, 

aos punhados e em locais dispersos, durante o século XIX, como ativistas 

dentro das diferentes tendências políticas da classe operária. (THOMPSON, 

2002, p. 277). 

  Nesta perspectiva o autor afirma ainda que “nenhuma ideologia é inteiramente 

absorvida pelos seus partidários: na prática, ela multiplica-se de diversas maneiras, sob 

o julgamento dos impulsos e das experiências”. (THOMPSON, p.278, 2002). 

Entendemos assim, que a Teologia da Libertação surge a partir da ressignificação da 

prática do evangelho na sociedade, rompendo com as premissas da Igreja Católica. E o 

trabalho da instituição junto ao povo oprimido a partir das CEB´s, representa a o 

produto dessa nova forma de se pensar e professar o evangelho junto na sociedade. 

 Mesmo que percebendo a importância dos trabalhos dos padres nos movimentos 

dos trabalhadores rurais e suas influências na construção das bases destes grupos, 

observamos que os próprios agricultores foram sujeitos de suas ações. Diante da 

vivência cotidiana de problemas e dificuldades, suas manifestações culturais, foram 

construídas uma identidade coletiva dentro das comunidades pelos seus moradores. A 

experiência de suas lutas através das CEB´s trouxe-lhes a oportunidade de seguir novos 

caminhos sobre novos espaços, como foi o caso do sindicato e algumas associações que 

vão surgir nas décadas seguintes. Nesse sentido as organizações coletivas construídas 
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pelos trabalhadores rurais correspondem a um produto de suas experiências, construídas 

a partir da luta cotidiana, mas que emergem a partir da ação da Igreja Católica dentro 

das comunidades. 

 A primeira eleição para a diretoria do sindicato concorrida pelos trabalhadores 

rurais participantes das CEB´s aconteceu em 09 de novembro de 1975. Para formar sua 

chapa o grupo de Papagaio estudou o estatuto da instituição. No grupo de Peixe temos 

registrados reuniões a partir de julho de 1975, que trazem como discussão em vários 

encontros seguidos, a importância do sindicato para o trabalhador rural e o 

entendimento que estes possuíam sobre a instituição. A princípio percebemos certa 

limitação referente ao conhecimento das pessoas sobre a organização sindical, e certa 

desconfiança para a filiação. Mas aos poucos na medida em que amadurecem as 

discussões nos encontros, principalmente com a presença de diretores do sindicato e 

representantes da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura), estes agricultores vão percebendo a importância da instituição como 

espaço de luta.  

 A partir da aproximação com o sindicato, estes trabalhadores passaram também a 

discutir e entender as leis trabalhistas, com o objetivo de fazê-las serem cumpridas. Na 

ata de reuniões na comunidade de Peixe, encontramos os registros dos resultados de 

algumas discussões a respeito do sindicato e das leis trabalhistas. Nessa ata encontramos 

a pergunta e a resposta que se refere a uma conclusão geral do grupo: “Quais as 

principais leis que favorecem os trabalhadores? É o sindicato é a lei que vem do 

ministério do trabalho, e a lei do funrural”. “Como os trabalhadores rurais conseguem 

essas leis? Procurando a reunião eles viram os direitos, então conseguiram e estão 

conseguindo. Os pobres que se acharam em fracasso se reuniram até descobrir os 

direitos”. São interpretações que parecem superficiais, mas possuem um grande 

significado para a objetivação dos trabalhos e para as construções futuras, pois um 

grupo que em algumas reuniões anteriores diziam não entender sobre o sindicato, agora 

já podiam compreendê-lo e se apropriar do seu espaço. A princípio o sindicato aparecia 

como provedor de medidas assistencialistas, o que era legítimo diante das dificuldades 

encontradas pelos trabalhadores.  Para muitos o papel da diretoria do sindicato se 

resumia em “ajudar nas horas da necessidade, ajudar em remédio, receita, ajudar as 
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viúvas os alejados, os velhos. Tem que ajudar todos os pobres que precisar da 

diretoria...” 
26

.  

De um modo geral, os camponeses ingressam no Sindicato apenas com a 

perspectiva de ter apoio no que se refere à prestação de serviços de saúde. 

Isso não é, entretanto, nenhuma anormalidade, ou nada absurdo como parece; 

basta considerar o grau de carência e de abandono em que vivem esses 

camponeses e seus familiares (OLIVEIRA, 1987, p. 150).  

 No que se refere à metodologia dos encontros, a maioria dessas reuniões se 

iniciava a partir da leitura de textos bíblicos e as discussões dos problemas cotidianos 

eram inseridas nas passagens do Evangelho. Os cânticos que eram em sua maioria 

criados pelos próprios participantes e cantados nos encontros, traziam em suas letras a 

esperança que possuíam em suas lutas, a necessidade de união entre os trabalhadores e 

os problemas encontrados no cotidiano. 

A nossa união, a nossa união 

É o caminho certo pra nossa libertação 

O povo todo bem unido e organizado 

Tem uma força que ninguém vai destruir  

Pois quando o homem se sente esmagado 

Faz a mudança, e ninguém pode impedir 

A nossa união, a nossa união 

É o caminho certo pra nossa libertação 
27

 

 Estes cânticos eram introduzidos nos encontros como forma de animação, muitas 

vezes criados pelos animadores, encontramos autorias de diversos participantes das 

reuniões. A concretude dos ideais inseridos nestes cânticos nos permite perceber o nível 

de consciência que estes trabalhadores possuíam, e que os mobilizavam para a luta 

coletiva. A percepção destes agricultores quanto à possibilidade de libertação, e o 

sentimento de opressão que possuíam os fez construir possibilidades de mudança e de 

organização.  

 Esses trabalhadores traziam uma interpretação própria dos textos bíblicos, e por 

que não dizer que traziam também uma reinterpretação da figura de Cristo. Muito 

diferente da imagem atribuída pelo conservadorismo das Igrejas, estes agricultores 

percebem Jesus Cristo enquanto trabalhador, que vivenciou dificuldades semelhantes 

aos seus problemas, e percebiam nele um exemplo de fé e luta, onde rezar não seria o 

bastante para resolver suas dificuldades. “A premência da ação junto com a paciência 
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 Trecho de ata de reunião da comunidade de Peixe. 
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 Música de criação dos trabalhadores, cantadas nas reuniões e registrada na ata da comunidade de Peixe. 
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para uma longa caminhada compõem o quadro de um engajamento político no qual 

imagem de Cristo é referência para uma luta de libertação”. (SADER, 1995, p. 147). 

Eu sou o Cristo, sou Nordestino  

Sou sertanejo, operário e agricultor 

A seca chega que nos vem de vez em quando 

E não é castigo do bom Deus, vou lhe dizer 

Ele nos deixa tão somente como exemplo 

O que pode mas o que deixa de fazer 

Eu sou Cristo, sou nordestino 

Sou sertanejo, operário e agricultor. 
28

 

 Essas músicas possuíam muitos significados dentro dos encontros destes 

trabalhadores. A reflexão partia tanto na composição quanto nas leituras das canções, ao 

mesmo tempo em que a animação possuía um caráter estratégico para as reuniões. As 

manifestações culturais presentes na comunidade se entrelaçavam entre os trabalhos das 

CEB´s, reforçando a formação da identidade entre os moradores. O Reisado, prática 

cultural comum nas comunidades rurais do Nordeste, assim como Bumba Meu Boi, 

Samba de Roda e outras, eram realizados em alguns encontros, servindo tanto na 

animação quanto como um incentivo para as pessoas participarem dos grupos. 

 As canções em muitos casos apresentam os problemas enfrentados pelos 

agricultores, principalmente a questão da seca, que ainda hoje compromete as condições 

de vida dos sertanejos. A década de 1970 se apresenta nos registros encontrados com 

períodos prolongados de estiagem. Em diversas reuniões esse problema era debatido, e 

na maioria das vezes os grupos decidiam se mobilizar frente às autoridades públicas, 

para cobrar medidas emergenciais. 

Nas atividades da C.F (Campanha da Fraternidade) e Natal que se realizam 

em algumas comunidades, e também em algumas músicas preparadas por 

estas comunidades, as pessoas vem apresentando os problemas do povo nesse 

período de seca, como a falta de água, de serviço, falta de semente para 

plantar, de ganho na produção, que o que ganhou não dá, e outros, que são 

depois retomados em outras reuniões. Depois das reinvindicações realizadas 

no ano passado sobre a seca, se fez mais forte a dificuldade pra comprar a 

semente de feijão, tão cara. Em todas as comunidades foi sentido e debatido 

este problema, e pessoas que não participavam muito das atividades das 

CEB´s apoiaram os planos de reivindicar aos órgãos próprios do governo a 

semente para plantar 
29

. 

 As dificuldades eram realmente grandes principalmente nos períodos de seca. As 

reinvindicações ainda nesse período pareciam não ser muito consistentes, possivelmente 
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pelo fato de estas organizações se encontrarem ainda em um estado de gestação e 

muitos trabalhadores não pareciam estar completamente engajados na luta. Mas, 

contudo, já existia uma mobilização, estes trabalhadores já estavam engajados no seu 

sindicato, e a tendência a partir daí era o crescimento destes movimentos.  

 O relato a seguir nos traz informações de muitos outros problemas encontrados 

pelos trabalhadores rurais no período. 

Este ano foi particularmente duro para o povo da nossa região, devido a 

prolongada estiagem que assolou desde o ano passado, causando falta de 

agua, falta de serviço pois o próprio sisal já não deixa mais desfibrar. Teve 

forte saída de trabalhadores para outras regiões, para o sertão de Jacobina e 

para os centros maiores da Bahia. 
30

  

 Surge aqui além do problema da falta de água já mencionado, a questão do sisal. 

Muitos destes trabalhadores vendiam sua mão de obra para os produtores de sisal, ou 

para proprietários de “motor” 
31

 que recolhiam a fibra a partir do corte e do 

desfibramento da planta. O trabalho nos motores realizados pelos trabalhadores rurais 

era em suas particularidades um serviço duro e sob o sol forte, onde é distribuído o setor 

de corte da folha do sisal pela roça plantada; o setor de desfibramento, onde o “sevador” 

32
 arrisca suas mãos que podem ser mutiladas pelas lâminas do motor; o trabalho de 

secagem da fibra, que geralmente é transportado por um jumento até um campo aberto e 

estendido em fios de arame para secar ao calor do sol, entre outras. Geralmente a tarefas 

de secagem era realizada pelas mulheres, podendo também, em alguns casos, 

encontrarmos mulheres no trabalho do corte da folha, mas nunca presenciamos uma 

mulher exercendo o trabalho de desfibramento. Estas informações quanto ao trabalho 

nas comunidades com o sisal, foi obtido a partir de observações destes espaços, 

acumuladas a partir das experiências vividas dentro destas comunidades em alguns 

períodos. 
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 Máquina de desfibramento do sisal popurlamente chamada de “motor”. 
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 Homem que trabalha com o desfibramento da folha no motor de sisal. 
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 Mas o que estamos apresentando são as dificuldades encontradas por esses 

trabalhadores, durante todo o seu processo de luta e sobrevivência. Dessa forma 

percebemos aí que a migração destes trabalhadores, em alguns casos, foi à única 

alternativa encontrada para tentar conseguir melhores condições de vida. Mas quem 

optava por ficar, continuava com a luta, com as discussões, com as reivindicações e com 

a esperança para o futuro. 

 Percebemos, portanto, a partir dos relatos citados, alguns dos problemas que 

afetava a vida dos trabalhadores rurais no período. Entre estes, podemos identificar a 

estiagem como o mais agravante, pois causava a falta de água que respectivamente 

trazia a ausência de serviço, já que as plantações secavam e os agricultores não podiam 

cultivar nem trabalhar com o sisal. A falta de semente foi também um problema 

debatido nos encontros e que também esteve presente nos cânticos dos trabalhadores. 

 A falta de semente levou os trabalhadores a se mobilizarem para cobrar de 

autoridades a distribuição da semente de feijão, que era indispensável para os 

agricultores na plantação nos tempos de chuva. 

Algumas CEB´s se organizaram entre si e fizeram o pedido com abaixo 

assinado através de seu órgão sindical, e com os diretores deste na própria 

prefeitura. Teve promessas de políticos em Retirolândia, não chegou nada, 

em Valente teve plano do MOC querendo ajudar com empréstimo, 

contrariando a reivindicação do povo, e isto dando em algumas dificuldades e 

o povo ficou mesmo sem poder plantar. 
33
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 Fig 2: Campo de fibra de sisal 

Fonte: http://blogdeourolandia.blogspot.com.br 
 

Fig 3: Motor de desfibramento de sisal 

Fonte: http://jornalanossavoz.blogspot.com.br 
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 Mesmo pelo fato de não conseguir a semente, essa mobilização por parte dos 

trabalhadores, nos mostra a capacidade de organização e a disposição destes grupos em 

lutar pelos contra suas dificuldades. O próprio padre que faz esse registro reconhece o 

amadurecimento dos grupos em sua capacidade de organização e de luta. “(...) Mas as 

CEB´s se movimentaram e mostraram grande capacidade de luta”. 
34

 O MOC 

(Movimento de Organização Comunitária), com sede em Feira de Santana, aparece 

como parceira destes movimentos ainda nesse período, permanecendo até os dias atuais 

apoiando organizações e instituições de caráter comunitário. 

 Encontramos na ata de reuniões da comunidade de Peixe algumas discussões e 

deliberações que formavam estas reivindicações citadas acima. Em alguns encontros, 

datados de 15/12/1976, 23/12/1976 e 26/12/1976, o problema da semente é discorrido 

pelo grupo, e sai os seguintes encaminhamentos: “apelar ao sindicato, juntar as 

comunidades, apelar ao governo, ao prefeito. Fazer um abaixo assinado e entregar ao 

prefeito”.
35

 Junto às discussões, a leitura da bíblia e o canto de uma música intitulada 

“A falta da semente”, complementaram a dinâmica dos encontros. 

O ano de 77/ para mim vai ser uma exploração/ eu olhando de cá estou 

sentindo/ a falta do dinheiro pra comprar o feijão.  

 

Estamos vendo muita gente indecisa/ quando se deita é que vai se preocupar/ 

ta chegando o tempo da plantação/ eles não tem a semente pra plantar. 

 

O feijão é coisa importante/ pois é dele que vamos se alimentar/ se agente 

não pode comprar semente/ como é que o povo vai passar. 

 

Nós temos que trabalhar noite e dia/ e o que ganha ainda não da pra comprar/ 

agora vamos se reunir/ e procurar para onde apelar. 

 

Está aí o preço da semente/ que o pobre não tá podendo comprar/ agente tudo 

arreunido/ tem esperança de um dia melhorar. 
36

 

 

 Nesta música os trabalhadores apresentam a importância da semente no seu dia a 

dia. Suas condições econômicas não os permitem comprar, e percebem que só 

organizados coletivamente, podem conseguir resolver seus problemas. 

 Um resumo das atividades realizadas por este grupo, encontrado na sua ata de 

reuniões, nos consente apreender um pouco, a partir de um relato mais objetivo, alguns 
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elementos apontados no início deste capítulo, referente às dinâmicas, a interligação e a 

articulação existente entre dos grupos de trabalhadores em diferentes comunidades. 

O primeiro encontro com outras comunidades que tivemos foi em Papagaio 

casa de Evani, onde foi estudado uma parte do roteiro do sindicato. O 

segundo foi feito em Jiboia, onde teve vários cantos apresentados por umas 

comunidades e também a recreação ‘Senhor rei da selva’ (com espelho). O 

terceiro encontro foi em Recreio onde teve gente de várias comunidades, 

apresentado um drama pela comunidade de Papagaio e o trabalho das 

comunidades foram apresentado, teve encerramento com a missa. 
37

 

 O relato prossegue referenciando outros encontros entre as comunidades, 

mostrando as avaliações que eram feitas aos trabalhos desenvolvidos por cada grupo e 

encaminhando novas propostas de articulação. Essa articulação entre as comunidades 

aparece como um elo importante para os trabalhadores. A “união” que eles construíam 

não se limitava a sua comunidade, eles percebiam a necessidade de se unirem 

internamente, mas também, que era preciso agir de forma conjunta com as comunidades 

vizinhas e inclusive de outras cidades. Acreditamos que essa articulação foi um 

elemento fundamental para consolidação destes trabalhadores enquanto grupo, esse 

método de trabalho coletivo é o que caracteriza as ações dos movimentos sociais.  

 Ao questionar um agricultor, que foi protagonista também nessas lutas, sobre as 

conquistas dos trabalhadores rurais, ao qual ele acredita que pode ser considerado como 

fruto das suas ações ele relata: 

Considerando mesmo os passo que agente foi dado, tem a agricultura 

familiar, que é uma coisa que você sabe, tá acontecendo, né? Foi puxado pra 

isso. Tem os grupo... os grupo... as pessoas novas que agente tem que... o 

Brasil só vai a frente com a juventude né? E tem as pessoas nova que vem 

descobrindo o trabalho que acompanhou, e tá aí hoje na luta. A maneira da 

pessoa trabalhar a roça por causa da APAEB, que tem aqueles técnicos 

agrônomos ... 
38

   

 A APAEB, no princípio, Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da 

Bahia, fundada em alguns municípios do Estado, sendo a filial de Valente 

municipalizada ainda na década de1980 (SILVA, et., al, 1993), e hoje sua razão social 

migrada para Associação de Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região 

Sisaleira, surgiu como uma conquista para os trabalhadores rurais de Valente. Os 

projetos do Governo, como a agricultura familiar citada pelo agricultor, representa a 

consolidação de politicas públicas pelas quais eles lutaram durante muitos anos. A 
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APAEB, uma associação criada e dirigida pelos próprios trabalhadores, permitiu um 

crescimento muito grande nas tecnologias de enfrentamento das diversidades climáticas 

que por muito castigou ou castiga os trabalhadores do campo. Projetos de diferentes 

proporções e especificidades puderam ser planejados e executados a partir do 

crescimento da associação, que por sua vez pode contribuir não só para a vida dos 

trabalhadores rurais como também para toda a cidade. 

 A análise destes movimentos dos trabalhadores rurais em Valente nos faz 

perceber os principais elementos que condicionam a união dos grupos e suas respectivas 

ações. A ideia da construção de uma identidade coletiva entre estes trabalhadores se 

confirma pelas características que eles apresentam enquanto grupo, enquanto moradores 

de espaços comuns, que convivem e enfrentam os mesmos problemas, que praticam a 

solidariedade e que preservam os mesmos valores culturais. Nesse sentido percebemos 

que estes trabalhadores desenvolviam também outras práticas comuns, muito voltados 

para a preservação de costumes, relacionadas ao uso de plantas de utilidade medicinal, 

que ao mesmo tempo servia como alternativa ao medicamento caro da farmácia. Na ata 

de reunião da comunidade de Peixe, encontramos a criação de um pequeno manual 

contendo diversos tipos de plantas medicinais, com a finalidade de ser distribuído para 

as lideranças comunitárias disponibilizar em suas comunidades. As indicações dessas 

plantas e as doenças que elas poderiam curar eram baseadas nos saberes populares 

preservados dentro dessas comunidades. O uso desse livro aparece como alternativa aos 

medicamentos industrializados, que não aparecia acessível aos trabalhadores devido aos 

altos preços.  

 Na introdução do livro, encontram-se algumas indicações para as lideranças ou 

animadores, quanto ao uso e o objetivo da criação do material. 

Neste livrinho vocês animadores terão um guia prático para o tratamento de 

algumas doenças mais comuns na sua região e a conservação da saúde por 

meio das plantas medicinais. Este livrinho é fruto da colaboração prestada 

por muitas comunidades, aproveitando os seus conhecimentos práticos sobre 

a medicina caseira. Este livrinho é confiado a vocês animadores, para 

procurar juntos com suas comunidades se esclarecerem e melhorarem a 

saúde, aproveitando os recursos que vocês têm. As plantas aqui estudadas são 

verdadeiros remédios, provado pela experiência e vocês poderão facilmente e 

de graça encontra-los entre as plantas do seu lugar. Isso evitará que vocês das 

comunidades comprem remédios muito caros nas farmácias...
39
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 Ata de reunião da comunidade de Peixe. 
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 O texto segue indicando o alto custo de vida do período e os baixos salários dos 

trabalhadores, aconselhando as pessoas que usem o dinheiro que iria ser gasto em 

remédios no melhoramento da alimentação, o que poderia diminuir as doenças. São 

estratégias pensadas dentro do grupo, que tem o objetivo de melhorar as condições de 

vida dos trabalhadores. O livro segue com diferentes tipos de doença comuns nas 

comunidades, e junto a isso o nome das plantas e o modo como podem ser tratadas. 

 Diante das dificuldades e das conquistas que caracterizam os movimentos sociais 

rurais em Valente, vimos nesse período uma grande capacidade de organização dos 

trabalhadores. Estes homens, e principalmente as mulheres que apareciam mais a frente 

desses movimentos, foram e continuam sendo protagonistas de uma luta legítima, onde 

seus anseios de liberdade e justiça podem ser lidos em suas manifestações e nas suas 

formas de linguagem. São perceptíveis as grandes conquistas destes grupos, que se 

conservam ainda hoje, muito deles institucionalizados em associações comunitárias e 

cooperativas fundadas nas suas próprias comunidades, preservando o caráter da luta 

coletiva nestes espaços. O controle do sindicato continua preservado em suas mãos, 

mesmo ainda com grande assédio dos políticos reacionários da cidade, que tentam 

apoiar chapas pelegas com intuito de manter o controle político da instituição sindical. 

Com a APAEB consolidada, foi possível a idealização de diferentes projetos sociais que 

beneficiam e apoiam os trabalhadores rurais, produz conhecimento científico e conserva 

a cultura regional nas comunidades. Essas conquistas pressupõem de alguma forma uma 

emancipação política e econômica desses trabalhadores, pois em sua maioria, estas 

pessoas não precisam ficar submissas à manipulação praticada pelas autoridades 

políticas da cidade. 

 Esses homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras rurais, que se 

organizaram e se organizam, lutaram ou ainda lutam nos movimentos sociais, trazem 

consigo muitas características em comum. Estes trabalhadores se mobilizaram porque 

almejavam a liberdade, acreditavam na força de um trabalho coletivo, onde princípios 

de fé, coragem, amizade e solidariedade, serviam como força motriz para suas ações. 

Eles foram movidos por uma utopia, criada a partir da conscientização desses sujeitos, 

que os faziam lutarem e terem esperança de construir uma vida mais digna dentro das 

suas comunidades. Apropriamos-nos do termo utopia, a partir da interpretação de Paulo 

Freire, que entende a utopia como fio condutor dos homens na luta contra as injustiças 
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sociais e a “estrutura desumanizante”, que os movem em busca de seus ideais. “Por isso 

mesmo, somente os utópicos – quem foi Marx se não um utópico? Quem foi Guevara 

senão um utópico? – podem ser proféticos e portadores de esperança” (FREIRE, 1979, 

p.169). 

 Estes princípios citados acima aparecem em alguns registros destes sujeitos, 

encontrados na ata de reunião e em acervos pessoais. 

Onde queremos chegar com esse trabalho? Queremos chegar ao fim dessas 

ações que estão iniciadas, chegar a nossa liberdade, procurar ensinar os que 

não sabem, chegar a união das famílias e de todo povo, ao crescimento dos 

pobres e de todos os trabalhadores rurais. 
40

 

 Em um trecho de uma mensagem escrita pela animadora da comunidade de 

Papagaio, Avani, podemos ler aspirações destes trabalhadores e os sentimentos e 

princípios que os moviam. A mensagem foi escrita em 02/06/1975 poucos anos antes de 

sua morte, que foi em 1978. Meio desgastada com o tempo, consegui resgatar apenas 

uma parte da mensagem.  

Ser amigo é colaborar em todo momento da nossa luta, começar caminhar 

procurar enfrentar e ser corajoso, e junto ver a pessoa do outro como a si, 

valorizar e espeitar o trabalho de cada um... e quando nossa força tiver criado 

para cercar o Brasil, e gritar com nossa voz. 
41

 

    Imagem retirada de folder de evento de celebração de 20 anos de falecimento  

    de Avani. 28/06/1998. 
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 Ata de reunião da comunidade de Peixe. 

41
 Mensagem de Avani, preservada em acervo pessoal de seus familiares. 
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 Essas características estão presentes no caráter dos movimentos sociais rurais de 

Valente na década de 1970. Foi a partir da conservação destes princípios que os 

trabalhadores rurais lutaram coletivamente em busca de sua forma de liberdade e de 

melhores condições de vida. Estes homens e mulheres se tornaram sujeitos na 

construção do processo histórico em Valente, e muitos continuam contribuindo com os 

movimentos sociais em suas comunidades ou na cidade, que por sua vez se apresentam 

muito fortes ainda hoje na região sisaleira. Para além de prefeitos e vereadores, homens 

reconhecidamente importantes pelo cargo que assumiu nessa sociedade, o povo 

trabalhador se constituiu como verdadeiros personagens ativos da história da nossa 

cidade, construindo e representando a luta de classe dentro da nossa sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreendemos, portanto, que os movimentos sociais rurais em Valente, a 

partir de 1970, são reflexos de um contexto histórico nacional, mas que surgem de uma 

realidade local concreta, e se inicia com a influência da Igreja Católica a partir da 

organização das CEB´s. Os movimentos sociais neste período apresentam novas 

características de formação, sendo organizados em novos espaços de luta, emergindo da 

experiência cotidiana das pessoas em suas comunidades, nos bairros, nos trabalhos e em 

diferentes espaços em que se desenvolviam relações sociais. Princípios de união e 

solidariedade mútua são estes elementos que apontam para construção de uma 

identidade coletiva dentro dos grupos, que se reuniam e buscavam de forma conjunta, 

discutir e resolver os problemas que afetavam suas vidas. 

 Esse processo de formação das Comunidades Eclesiais de Base surge a partir 

dos princípios dialogados por alguns setores da Igreja Católica, com a difusão da 

Teologia da Libertação, que tem como base a pregação do Evangelho a partir da 

emancipação e libertação do povo oprimido, as camadas subalternas. Esse processo se 

desenvolveu pela América Latina e por todo país e tinha a libertação do homem e a luta 

por justiça social, como parâmetros para o desenvolvimento do trabalho eclesiástico. 

 As organizações das CEB´s nas comunidades rurais de Valente formaram o 

alicerce para a luta dos trabalhadores. As discussões trazidas junto aos círculos bíblicos 

favoreciam um processo de reflexão e conscientização conjunta, ao qual as 

comunidades se articulavam e promoviam ações coletivas com a tentativa de resolver 

seus principais problemas. O amadurecimento das discussões favoreceu o crescimento e 

o desenvolvimento dos grupos, o que resultou numa relativa politização dos sujeitos e a 

definição dos seus espaços de luta. A criação de associações, cooperativas e a 

organização em sindicato aparecem como a solidificação dessas lutas, ao mesmo tempo 

que, representa novos espaços para criação de estratégias de enfrentamento por parte 

dos trabalhadores rurais. 

 Ao identificar os sujeitos, o processo de união dos trabalhadores rurais, a 

dinâmica de formação e de trabalho dos grupos, assim como seus problemas cotidianos 

e suas ações conjuntas, pode-se perceber como se construiu os movimentos rurais de 
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Valente na década de 1970. A presença da Igreja Católica, representada pelas figuras 

dos padres italianos que lutaram junto a esses movimentos, é um fato importante para a 

formação da luta dos trabalhadores, que se iniciaram a partir das CEB´s. Mas como 

percebemos, os trabalhadores rurais construíam suas estratégias de luta e se faziam 

sujeitos de suas ações a partir desse trabalho de conscientização da Igreja. Eles se 

reconheciam como homens e mulheres explorados pelos grupos dominantes, e 

percebiam a necessidade de organização coletiva para a luta contra esta exploração. Os 

trabalhadores construíram uma história de luta em suas comunidades e na cidade, e a 

luta comunitária e coletiva se conserva ainda hoje, dentro das ações de suas instituições 

e dentro das suas próprias comunidades. 

 Nesta perspectiva, percebemos que os movimentos sociais do campo em Valente 

é reflexo de uma realidade nacional, onde a formação das CEB´s ganha força em 

diferentes espaços a partir de 1970. Em um período de ditadura militar no Brasil, as 

camadas populares oprimidas se agruparam e desenvolveram diferentes formas de 

movimentos sociais pelo país, escapando da repressão, e se apoiando nas brechas 

deixadas pelo sistema. Dessa forma, essas organizações populares que se constroem, 

tanto no campo, quanto na cidade, são elementos relevantes no processo histórico do 

nosso país, e também de nossas cidades. Assim, Valente traz em sua história, a 

capacidade de luta e organização dos trabalhadores rurais, configurada a partir do 

enfrentamento dos diferentes problemas impostos pelas autoridades políticas e demais 

setores da sociedade.  

 Torna-se importante percebermos as transformações sociais que foram 

possibilitadas pela luta destes trabalhadores em suas comunidades. As associações e 

cooperativas construídas por estes movimentos são experiências reais da conquista 

destes trabalhadores, onde possibilitam melhores condições de vida para as famílias 

junto ao desenvolvimento econômico e social na cidade. 
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ANEXO A – Transcrição da entrevista com Antônio Jovêncio 

ENTREVISTADO: Antônio Jovêncio da Cunha 

ENTREVISTADOR: Jânio Lopes de Oliveira 

DATA: Janeiro de 2011 

 

TEMA DE PESQUISA: “A caneta e a enxada”: movimentos sociais rurais em Valente na 

década de 1970. 

 

LEGENDA: 

{ } – Uso de chave quando não tem certeza sobre a palavra. 

[ ] – Uso de colchete  quando não foi possível compreender a palavra ou trecho da gravação. 

 

J.L – Estamos aqui na comunidade de Papagaio, vou conversar com Antônio Jovêncio. Boa 

tarde Sr Antônio, eu queria que o senhor me falasse um pouco da vida do senhor, na época em 

que vocês começaram a se reunir como grupo, aqui na comunidade de Papagaio. 

A.J – Boa tarde, queria dizer pra você que o seguinte: aqui em Papagaio era uma fazenda de 

cinco mil tarefa de terra, e essa fazenda aqui era de João de Zeca de Feira de Santana. O 

vaqueiro dessa fazenda era... era seu bisavô, Salu véi do Papagaio, né isso? Daí o pessoal... ele 

vendeu esta terra... João de Zeca vendeu a terra ao finado Salú e ele foi repassando para o povo, 

o pessoal veio chegando e comprando cinquenta tarefa, cem tarefa, oitenta tarefa... e aí nois 

cheguemos aqui em 54 mais meu pai, no ano de 54 cheguemos por aqui. Ele comprou um 

pedaço de terra, fiquemos aqui, quando foi na base de 70, agente... houve uma necessidade de 

tomar conhecimento com o pessoal daqui, né? Aí agente tomou conhecimento com o povo, 

agente rezava via sacra, novena de natal, campanha da fraternidade... e daí foi a maneira de nós 

descobrir gentes, tanto jovens como adulto para engajar na luta. Com essa luta que engajemo 

agente descobrimo o sindicato do trabalhador rural, que era da gente, depois do sindicato 

agente... é... lutamos pra fazer salão pra escola! Isclusivenois aqui no Papagaio tem um salão 

que eu trabalhei era rapaz solteiro 22 anos trabalhei nesse salão pra fazer escola! E depois desse 

salão que surgiu, a educação agente soubemos... sobre a saúde e a educação que era o ponto 

mais principal que precisava estudar na comunidade. E daí agente começamos a reunir, aí 

criamos um grupo... que tinha um grupo interessado de onze pessoa, aqueles interessado 

preparava reuniões, preparava também missa, e chamava o pessoal todo pra vir. Depois daquilo 

tudo agente fazia avaliação o que deu certo e o que deu errado, aí vimos a necessidade também 

de criar uma... uma associação da comunidade, né? E essa associação taí criada, agente faz festa 

todo ano de São joão, quemava fogueira na casa dos companheiro, roubava aniverssaro dos 

companheiro... a festa ta continuando, todo ano nós faz festa. Tem aquele campo ali de... o 

quiosque aí, que agente se reúne domingo, tem torneio né? Sempre com seis oito time aí no 

torneio! E aí agente tá... agente faz isso pra que? Enquanto os jovista ali jogando bola, 

divertindo com agente, num ta pensando numa coisa mais ruim, né é isso? Então agente 

também, tomemos o conhecimento também com a APAEB... participei da Apaeb, participei do 

sindicato, e hoje aqui nessa associação eu sou sócio, da Apaeb, daqui da associação, e tamos aí. 

Também particepei da Coopere! Criemos aquele banco lá através da Apaeb com os 

companheiro que tinha aquelas conta da poupança, né? E aí lutemo as ações, precisava também 

de conhecer os direito da gente sobre as questões que tinha, que... eu lembro que em 76 fizemos 

uma reunião em Coité, e lá teve muito trabalhador que nunca tinha tido... de 71 quando fundou a 

junta trabalhista nunca tinha tido uma quetão, só tinha tido três questão, duas questão né, 

durante todo esse tempo. Agente vimos que aquilo ali era o que? O pessoal recebia uma 

rapadura, recebia um quilo de bolacha, dava os filhos pra batizar pra os patrão! E tinha medo 

né? De reinvidicaros direito, né? Mas mesmo assim agente tomemo o conhecimento mesmo do 

que era direito e deu certo. E tomém agente fizemos... criemos chapa pra eleição do sindicato... 

e... que foi a primeira eleição em 75, teve a eleição... de 75 fizemos luta até hoje, que tem [  ] até 
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hoje sendo diretoras, e tem pessoas daqui do Papagaio que é diretor lá! Através do trabalho que 

teve aqui na luta aqui na comunidade. 

J.L – É isso. Essa luta na comunidade, como começou? O senhor me falou da outra vez das 

primeiras reuniões, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas primeiras reuniões, como 

foi, onde eram, o que acontecia. 

A.J – A primeira reunião que nós... que nós fizemo foi... foi na casa de Venerino. Isso foi... em 

setenta... a base de setenta... 72, 73 né? A primeira reunião. E lá o debate da reunião foi discutir 

a caneta e a enxada. A caneta e a enxada. Porque agente viu tomem, isso... issota na historia que 

a caneta é sustentada pela enxada, né? Todo fruto que tem, que vai pra cidade, sai daqui do meio 

rural, né isso? E daí dessa reunião foi aí que agente foi crescendo, foi aumentando o grupo, e os 

jovens tomaro consciência também pra entrar na luta, e tamos aí, né? 

J.L – Nessas reuniões, quando vocês começaram a fazer essas reuniões, qual o objetivo dessas 

reuniões? O que vocês buscavam mesmo naquela época com essas reuniões? 

A.J – O objetivo que agente queria com essas reuniões era pra gente chegar até onde cheguemos 

hoje, né? Porque era pra... agente vimos uma dificuldade que... todo produto da gente aqui, a 

vez agente vendia... por exemplo o intermediário, né? E também discutimo o intermediaro. Lá 

foi...{o povo foi} discutir o intermediaro, a caneta e a enxada. Nessas reuniões... e dessas 

reunões até hoje nunca parou. Porque tem... tem criado grupo de catequeze, tem ... tem o grupo 

da... da... do catolicismo, agente fizemos aí... tem uma capela, que é pra se reunir, porque tem a 

campanha da fraternidade, tem o mês da bíblia, tem campanha de natal! E aí agente... eu apoiei 

mesmo o pessoal, pra uma luta maior, fica através dessas coisa, né? As atividade pequena que 

pra gente acolher gente pra uma luta. 

J.L – Queria que o senhor falasse um pouco mais dessa situação que incomodava vocês, no caso 

a questão do intermediário. Como era esse processo de compra e venda, de trabalho de vocês? 

A.J – O intermediário é o seguinte, é você ter um produto aqui na roça, por exemplo: você tem 

uma vaca pra vender, aí você vende aquela vaca a uma pessoa que vem comprar ela. Ele chega 

pega aquela vaca e vende pra o açougue. Enquanto você... então ela passa pra três... pra dois 

dono, além de você que criou ela, você vai passar pra dois dono. Quando você vai comprar 

aquele quilo de carne, chega muito cara né? É como a carne de hoje. A carne de hoje era pra ser 

matado boi aqui, ta matando em Serrinha, por que? Falta de um açougue regional que não tem 

aqui, pra que atendesse três município né? Ou Quatro, pra matar o boi aqui. Então quando você 

vende o cabrito, você vende ele de oito reais o quilo ou nove, você vai comprar ele de doze o 

quilo. Ali o intermediário vem compra e passa pra lá, pro açougueiro. Então a produção da 

gente só tem valor mais quando chega lá, na mão do comerciante né? Isso que agente vive. 

J.L – Nesse tempo, quando vocês começaram a se organizar, na década de 70 por exemplo, 

quais os principais produtos que vocês trabalhavam? 

A.J – Agente trabalhava, o produto era: mandioca... era mandioca, era feijão de corda, era... 

batata... o próprio sisal né? Trabalhava o sisal, na época o que mais tinha aqui na região era o 

sisal! E agente vivia daquela produção da roça. Quando não dava agente trabalhava fora dois 

três dia no motor, trabalhava em destoca, trabalhava em tuno né? Pra interá a feira. 

J.L – Trabalhava no caso pra outras pessoas? 

A.J – Pra outras pessoas, é. Porque aqui... tinha que fazer biscate. E aqui ta acontecendo hoje. 

Tem gente que trabalha dois dia aqui, dois diaaculá! Né isso? Porque não tem um trabalho certo. 

De carteira assinada,veio assinar carteira aqui a pouco tempo, porque trabalhava lá na prefeitura 

mesmo né? Eu tenho um irmão que trabalha na prefeitura a mais de trinta anos, ele veio ter 

carteira assinada foi quando Nenenzinhoquando foi prefeito. Daí pra traz não tinha carteira 

assinada, ninguém! 

J.L – Entendo. Então voltando um pouco pras reuniões que vocês faziam... pros encontros entre 

vocês agricultores. Eu queria saber qual a dinâmica dessas reuniões? Como vocês se juntavam? 

O que faziam nessas reuniões? 

A.J – Agente pra se reunir nessas reuniões como você ta perguntando é o seguinte: agente... 

tinha {grupos} interessados em Valente, aí vinha duas três pessoas de cada comunidade pra se 

reunir lá, né isso? Agente se reunia... depois se tivesse duas ou três pessoa daqui que estava lá 

naquela reunião, trazia pra que pra comunidade e aqui debatia o assunto com o povo. Então 
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agente pra descobrir qual o problema {assim} da comunidade... lá traz esse problema que... que 

quem {recebe} os problema é o pessoal da comunidade, né? Se agente queria fazer uma luta 

pelo... é... uma ação, era tomem feito assim: tinha uma equipe municipal, e tinha uma equipe 

daqui da comunidade que era onze pessoa, e daquelas onze pessoa tinha que ter 3 pessoa que era 

o eixo mesmo do movimento pra levar o trabalho a frente, que participava até a nível de Estado, 

né? Essas três ou quatro pessoa que tinha. Aí quando pegava uma pessoa daqui, outra de São 

Domingos, outra de Santa Luz, outra de Ritiro e Feira de Santana e Serrinha, lá se encontrava 

em Feira de Santana pra gente levar o trabalho que tinha feito aqui, fazer a avaliação e trazer pra 

cá as idea, né? Agente temos mermo aí na comunidade, é... casa de farinha, tem presa, tem 

burro, tem arado, tem carroça, foi projeto que a comunidade fez e que lá tinha mais 

companheiro de outras comunidade também pra tirar o plano. Porque agente não pode fazer um 

trabalho só, individual. Só resolve as coisa se tiver mais gente. Isclusive pra fazer um projeto de 

uma casa de farinha, ou te um trator, né isso? Na comparação, tem que ter três comunidade ou 

quatro que se reúne e debate aquele assunto e procure uma folha de solicitação de projeto e 

passe pra lá,  e bote aquele primeiro projeto em cima pra {reivindicar}. Isso agente fizemo, né 

isso? Foi feito. 

J.L – No tempo desses encontros, dessas reuniões, existiam lideranças que iam mais além, ou 

era todo mundo... o trabalho era... 

A.J – Além dessas lideranças que tô dizendo aqui da comunidade de Valente, Santa Luz, Ritiro, 

também tinha pessoas de Pernambuco, de Maranhão... aqui junto, né? Num era só agente do 

município daqui. Também participei de reunião lá em Feira, que tinha companheira de 

Maranhão, Pernambuco, de São Paulo! Na equipe nacional, por exemplo, na reunião nacional 

que agente participava pra reinvidicar esses projetos que taí de... auxilio maternidade, 

aposentadoria por... sessenta anos e sessenta e cinco pra o homem, e auxilio {reclusão} pra os 

preso, isso foi debatido em 88, eu tava no sindicato escutemo esse assunto e mandemo pra 

Brasilia só daqui da Bahia mais de cinquenta mil assinatura, fora os outro Estado que veio para 

que esse projeto chegasse em nossa mão. Mas lá ficou de 81 até 88, foi outra luta pra esse 

projeto sair... que esse projeto tão aí já. As mulheres... as mulher do próprio auxilio 

maternidade, né? Que recebem o dinheiro, as mulheres da fabrica que recebem... agentefizemo o 

trabalho em conjunto, que é pra atender toda a nação, não só as mulher aqui do campo,  e aí deu 

certo essa ação. Isso foi uma luta... agente viajava até pra Queimada do Curral, eu ia muntado de 

jegue, até meu pai foi também, essa aí é companheira minha aí (aponta para a esposa) foi 

também mais eu pra fazer reunião até na Igreja, pegar o abaixo assinado do povo pra mandar pra 

Brasilia. Isso em 81 eu tava no sindicato, entrei lá em 78 a primeira eleição. Não perdão, eu 

entrei lá pra ser diretor em 75, fiquei até 81, aí agente fizemo toda essa luta. Aí fizemos... antes 

disso pra dizer, que ficou atrás, fizemos... [  ] pedimos o chão a Evandro Mota e a Reinaldo 

Ramos, fizemos aquele salão grande que tem ali! E depois fiquemo... depoisfizemo outro 

salão... foi feito o salão do lado foi com Leninha, e nós dechemo um projeto... fiz um projeto 

que ficou já feito pra fazer cozinha, sanitário e comprar cadeira, comprar banco pro pessoal 

sentar. E hoje ele tá mais ou menos que cresceu lá, que aquele [  ] já foi uma luta da gente, né? 

Que pedimo, o sindicato era de casa alugada. Hoje faz a história né? Isso ficou um pouco... que 

era pra ter falado antes, né? Mas a luta é muita coisa pra gente fazer, né? 

J.L – É isso. No caso tudo isso, pelo que o senhor está dizendo, surgiu a partir da... vamos 

dizer...  da primeira reunião que o tema era a caneta e a enxada? 

A.J – A primeira reuniões foi que tudo foi o alicerce desses... dessas ações foi a luta, né?  

Depois dessa primeira reunião que agente fizemos. Porque agente não foi só aqui, nos se 

encontremo com outros companheiro e... 

J.L – Eu queria que o senhor falasse um pouco da participação entre Igreja e os agricultores 

naquele tempo. 

A.J – Ó veja bem. A Igreja... a Igreja, por exemplo, que agente foi fazer uma luta assim pra 

{viação} que era uma luta em conjunto, não tinha separação se era catoloico ou se era 

evangélico, aí era junto né? Porque o problema era de todo mundo. E aí agente fazia... fazia esse 

trabalho com... aqui em papagaio justamente que era o catolicismo, a Igreja Catolica, mas aí 
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aqui em Papagaio também tem gente, hoje na associação, que é evangélico e tá junto com a 

gente, né? Não é coisa que seja separado. 

J.L – Agora eu queria que o senhor me falasse também um pouco qual a importância dos padres 

pra... que eu sei que eles como Igreja tava junto de vocês,  a Igreja Católica. Qual a importância 

desses padres, principalmente os padres italianos que se instalaram aqui na época? 

A.J –Oh, veja bem! Os padre que passou por aqui, que agente tem... tem dados concreto deles, 

né? Eles vieram... os padre... eles eram padre assim, que não eram padre só pra rezar, mas eram 

padre pra fazer os trabalho junto com a gente na base. Porque isso não era só aqui, lá em feira 

também tinha. O objetivo de um padre é fazer o que Cristo fez. Ele quando ele andou no mundo, 

ele andou fazendo o que? Ele andou conversando com os filho dele e colhendo o que os filho 

dele dizia, assim os padres viu muita dificuldade quando chegou aqui. O padre que veio de 

Italia, por exemplo: Padre Luciano, Padre Livio e Aldo... passou por aqui esses padre, e também 

passou padre Nelson, que foi logo pra São Paulo... eles se reuniu com a gente também. Quando 

dava pra aquele dia dava, quando era... de mês em mês...[  ] por exemplo, tinha aquela missa, 

depois fazia a avaliação da missa, o que deu certo o que deu errado, todo trabalho era feito 

assim. E o objetivo deles era lutar mais também pelo ser humano, porque agente o seguinte: nós 

pode adoecer e morrer ligero, por que? Porque agente... se agente não tiver um bom alimento 

pra se alimentar, então ele pode morrer mais cedo. Aí o pessoal diz “ah é isso mesmo ele morreu 

por que Deus quis”, não! Deus não quer que ninguém morra! A pessoa pode morrer fora até do 

dia, porque é a doença é quem mata o paciente, né? Não é dizer que Deus é que ta matando 

ninguém. Então era uns padre muito consciente pra isso. Luciano mesmo foi tão consciente que 

ele não ficou sendo padre, ele hoje tá sendo uma pessoa que trabalha lá em Feira, você deve 

saber, ou em Salvador, que ele trabalha com um grupo de jovens, né? Luciano. Mas tem deles... 

tomem padre Luiz que trabalhava junto, mas ele {sentia a dificuldade} da gente de num passar, 

né? 

J.L – Tudo bem. Eu queria que o senhor me falasse então um pouco agora assim... do processo 

de tomada do sindicato das mãos dos políticos. 

A.J – Ah rapaz! Aí foi... a tomada do sindicato foi o seguinte... agente tem até fita gravada mas 

não ta aqui não. Aí foi uma luta muito grande, isclusive eu fui até entrevistado pra... que eu 

trabalhava em Santa Luz quando agente{ cabeceou} a primeira chapa né, e tinha um bocado de 

trabalhador que tava consciente com aquela tomada do sindicato, mas tinha outros que não tava 

consciente. Então quando eu cheguei nove hora de lá pra registrar a chapa, porque antes de 

formar essa chapa eu tinha pegado o estatuto do sindicato e tinha estudado aqui em casa com a 

comunidade, e eu tenho... tive reunião também com o {técnico} da federação e o secretario da 

federação, pra depois agora eu pedir informação a ele como era que se cabeceava uma chapa, aí 

ele deu informação pra mim, né? Pra nois, como cabecear. Aí cabeciamo a chapa. Mas foi uma 

grande dificuldade, porque no dia de registrar a chapa tinha umas pessoa que dizia “ah!” Aí o 

{rapaz} disse: “quem foi que ensinou vocês a fazer isso?” Aí o povo dizia: “foi o pade, foi o 

Italiano”, né? Aí nois dizia: “não, nois peguemos o livro aqui oh, pegou o estatuto do sindicato, 

estudemo tal, e vimo uma maneira de formar uma chapa”. Aí eu tive de também dizer... 

perguntar a eles: “escuta uma coisa, quando teve eleição pra prefeito aqui, quantas... num pode 

ser dois prefeito ou três?” “Pode”. “E por que? O sindicato é nosso e num pode botar três 

chapa?” Aí naquele fim eu pedi licença a eles e sair, registremos a chapa, botemos um 

presidente nesse mesmo dia e acertemo o que era presidente e tesoureiro na nossa chapa pra 

gente ganhar, na outra eleição que teve, agente tomemo mesmo na raça porque o presidente que 

noisbotemo acertava com nois todo trabalho que tinha... todo acordo tava com agente aqui. 

Quando ele saiu do sindicato ele foi pra prefeitura, né? Aí jogaram [  ], aí noisformemo outra 

chapa e botemo um companheiro mermo  que nois tinha confiança e ganhamos com 65 voto, de 

frente, e taí até hoje. De vez em quando tem chapa aí de oposição do outro grupo, mas... aí vem 

me procurar apoio aqui, “vamo formar chapa?”, eu digo “bom, o meu apoio é o seguinte, não é 

só eu, tem mais sócio aí, mas... agente tem que ficar do lado que ta a maioria, minha proposta é 

essa”. Porque a vez o cara... Tem diretor aí que foi presidente que saiu ficou três ano sem pagar, 

quando é época de eleição volta pra cá, né? Isso aí né logico. Essas pessoa me procura eu disse: 

“não, você tem de participar como [  ]. E aí nessa historia que fizemos, é... dessa chapa, foi 
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aquilo que eu lhe falei, aquela história de ir pra Santa Luz, de fazer aquelas reivindicações pra 

previdência, do auxilio maternidade,  da aposentadoria, que era meio salario, salario normal e 

tudo, já foi com a força que vem do movimento passamo pro sindicato [  ]. E aí a historia... bom 

se for contar tudo é muito tempo, né? E tem uma coisa que eu falei antes e outra depois. Não é 

certo não porque uma {roça} pra fazer você tem que pegar do primeiro pé até o derradeiro, né? 

Mas agente lembra de coisa que ficou pra traz tem que falar, como você ta perguntando né? 

Tenho que... 

J.L – Tudo bem. 

A.J – Então alguma coisa assim você vê que não ta certo, que falou... que era pra falar antes 

falou depois, aí você tira a palavra... 

J.L – Não, tudo bem, tudo bem. O senhor falou do que o senhor também buscava, 

principalmente pelo sindicato. Eu ouvir muito também sobre a questão da semente, que era um 

problema... 

A.J – Ah teve essa luta aí teve. Foi as ação forte que teve. Teve a pedida do feijão que agente... 

Foi assim, agente se juntemo aqui em Valente... teve um encontro em Valente como eu falei dos 

companheiros interessados com o movimento, né? Das comunidade. Aí criamos um plano pra 

formar um pedido de feijão, eu era até conselheiro fiscal no tempo, aqui no Papagaio saiu três 

pessoas pra fazer pesquisa, três não foi seis pessoa, foi duas pra Tanque Velho, duas pra Lagoa 

Seca aí esse meio, e foi duas pessoa pra Barroca ali, sendo que Peixe também pesquisou sua 

comunidade e aí fizemo o pedido do feijão. Fizemo o pedido assim, pra gente ir com o 

presidente pro sindicato e ir com o presidente pra prefeitura, pra pedir nove saco de feijão, 

porque no orçamento que fizemos aqui... o orçamento era nove saco de feijão ou dez, né? Aí o 

presidente do sindicato no tempo se é de pedir o prefeito, ele fez disso: ele pediu o prefeito, 

quando o feijão chegou, ele só queria distribuir o feijão pra gente pagar. Aí naquele tempo no 

caixa do sindicato que eu sabia, só tinha setecentos cruzeiros no caixa, o dinheiro do sindicato 

era esse, né? E o feijão dava novecentos cruzeiros, que um saco era... novecentos cruzeiro, aí 

não tinha como interar os dezoito saco, não tinha como pagar. Aí fizemos uma eleição lá, como 

é que faz? Bom, quem tomar um prato paga o mesmo prato. Se agente fosse pagar o mesmo 

prato, num tinha condições de... de pagar... tomar um prato e pagar dois não tinha como... se não 

tivesse? Se tivesse pagava, se num tivesse como é que pagava? O sindicato é que ia pagar. O 

presidente “o sindicato paga”, não. Aí fizemos uma eleição, a eleição de tomar um prato... uma 

pra pagar um prato e uma pra pagar dois prato. A de pagar dois prato não venceu, venceu a de 

um prato só, né? Aí vimos que a eleição foi negativa. Porque agente queria pra dois prato, aí 

agente ganhemo a eleição, aí fomos... como é que faz? Pronto, vamos se reunir bora pra 

prefeitura: “paga prefeito o feijão?” “Não”. “Então pronto, agente não aceita o feijão”, o 

sindicato não tem como pagar, o sindicato naquele tempo duzentos cruzeiro era muito dinheiro, 

né? Aí o sindicato foi botar de riba da caçamba foi entregar lá no MOC, agente não ficou com o 

feijão, porque se não o sindicato nesse tempo tinha entrado numa fria. Isso foi um trabalho 

muito forte, né? Porque não deu pra dividir, mas daí pra cá agente fizemos projeto lá de arroz... 

aquelas cesta que tinha do governo, agente fazia o pedido, porque era sem pagar mermo, né? O 

presidente, se é de defender agente foi defender o prefeito. A prefeitura tinha dinheiro, aquele 

feijão todo ano vem praí, é da Secretaria de Agricultura que tem, né,pra isso.  Ele não queria se 

opor nisso. Era zelano a prefeitura, né? Mas agente não tinha nada a ver com isso. O prefeito era 

Pedro Mota, Pedro Mota com nois não tinha nada, né? Lá Pedro Mota não ia pagar nem um 

saco de feijão. Era pra ele pedir pela secretaria de agricultura e mandar pra gente, né? Mas não 

foi feito isso. Aí o MOC tinha que receber,ta certo, porque é uma entidade  né? Que ele ajudou 

agente aqui... O Moc na Casa de Farinha... eu mesmo fiz... ainda fizemos três empréstimo. 

J.L – Sei. Mais uma coisa, no tempo das primeiras reuniões até pela tomada do sindicato 

também, agente sabe que existia no período uma ditadura militar no país. Eu queria que o 

senhor me falasse um pouco se houve alguma dificuldade pra vocês quanto a isso. 

A.J – Tá. Isso aí é o seguinte, você lembrou. No tempo que agente tava... é... se reunia,tinha 

lugar que agente se reunia, aí pro lado doRitiro, era debaixo dos pé de manga, porque... pra 

ninguém da politica entrevistar agente, né?aí agente não podia fazer as coisas e dizer. 

Perguntavam, “pra onde é que vocês vão?” Nos ia pra feira de Santana. “Pra onde é que vão?” 
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Vamopro encontro de irmão. “O que é encontro de irmão?” É reza, lá tem o bispo, em feira né? 

Vamo pra lá. E os caderno da gente era tudo guardado no fundo da sacola, pra ninguém ouvir, lá 

quando agente ia, né? E o sindicato mermo, fizemo reunião no sindicato, aí agente tinha que 

fechar a porta, porque nós era um grupo de Igreja,e você sabe que muita gente dizia “ah! é de 

Igreja e porque fala coisa do sindicato?”. Teve um dia mermo, aqui na casa de compande Ivo, 

que tivemo um grande debate por causa disso, eu era diretor lá e fui passar... e teve uma eunião 

e foi falar do trabalho da bíblia, da escritura sagrada, e falar dos trabalho que tinha tido do 

sindicato. Aí informei como era que estava o sindicato e tudo, aí a mulher disse “ah, aqui num é 

pra falar do sindicato não, aqui é pra falar é de reza”, aí eu perguntei: “e de quem é a reza? E 

quem é que ta rezando e quem é que ta no sindicato?” Aí nesse meio tempo, nessa merma da 

hora de fazer a avaliação... depois foi visto que o padetava mais nois e que agente não podia 

ficar sem conversar sobre o sindicato não, porque o sindicato era da gente, né? Se agente que 

reza, ficar só rezando, e agente não ver outra necessidade que tem na frente, agente morre 

rezando, porque não ta procurando aquele... {refletindo} aqueles problema do mal passar do 

povo, né? Como acontecia. Em tempo de seca tinha de ter um guarimpo pra gente, agente pedia 

guarimpo aqui pra Papagaio. Teve um dia mermo que eu trabalhei... no Papagaio... 

agentetrabalhemo lá, teve setenta e cinco pessoa naquele tanque trabalhando. Isso foi de 81 pra 

trás, né? E aí tinha de fazer isso. De 81 pra cá, teve aqueles guarimpo por aí tudo, e era tudo 

reinvidicação da gente. Tinha que ir pra Salvador, lá tinha concentração, agente ia daqui pra lá 

pra... pra queixar nossas queixas, os problema aí, né? Então a luta era assim. Agora... só que 

era... tinha segurança. Tinha segurança porque não podia faltar o trabalho, né? Se agente vai pra 

mobilizar uma ação, por exemplo, vamo mobilizar uma ação, agente não pode dizer o que é que 

vai fazer. Tem que estudar a maneira de fazer e deixar ver acontecer pra que a ação seja bem 

realizada. Uma ação não se realiza de uma hora pra outra. Eu sempre digo aqui, Ismael... {tocar 

em política...} Ismael foi candidato três vez [  ], e eu disse “isso aí é uma ação, isso não se 

realiza de uma hora pra outra não”, e a luta é assim, né? 

J.L – Com certeza. Eu queria que o senhor me falasse o seguinte, entre tudo isso que o senhor 

ver depois de tantos anos de luta, o que o senhor considera mesmo como uma conquista para os 

agricultores em Valente e na região? 

A.J – Ói veja bem. Considerando mesmo os passo que agente foi dado, tem a agricultura 

familiar, que é uma coisa que você sabe, tá acontecendo, né? Foi puxado pra isso. Tem os 

grupo... os grupo... as pessoas novas que agente tem que... o Brasil só vai a frente com a 

juventude né? E tem as pessoas nova que vem descobrindo o trabalho que acompanhou, e ta aí 

hoje na luta. A maneira da pessoa trabalhar a roça por causa da APAEB, que tem aqueles 

técnicos agrônomos , {como as pessoa} que tá se formando pra isso. Hoje é muito de ferente, 

né? Do que era. Então a diferença é muito pra do tempo de eu menino, hoje, né? Alguma coisa 

que no tempo de eu menino que meu pai fazia, cobertura morta assim em roça no pé de fruta, 

ele fazia e num sabia daquilo. Hoje foi descoberto que é bom, né? Então a maneira de trabalhar 

na roça, hoje, pra o que era nem se compara. E também com a nossa luta que teve aí, com a 

APAEB e a COOPERE e as comunidade trabalhando em parceria... agente tem a... como é que 

diz... foi muito melhor pra nois, porque tem aqueles projeto... de mil reais, de dois mil reais que 

ninguém tinha [  ]. A própria APAEB da um grande apoio pra isso, pra fazer esse trabalho, né? 

Deu um grande apoio! E o sindicato também, deu um grande apoio! Então pra o que era antes 

pra hoje, a diferença é grande, né? Então nós temos hoje porque agente... o nosso produto veio 

valorizar, principalmente o sisal e a cultura da roça, depois do trabalho da gente, do movimento. 

Porque aí quando o movimento entrou lá em Feira de Santana era o MOC, e que do MOC tinha 

alguma pessoa aqui, as comunidade aqui, né? Então, com a luta é que descobri as coisa boa pra 

frente, se ficar parado... ‘carro parado não pega frete’, né? Então é... 

J.L – Tudo bem. Eu queria que o senhor falasse agora, pra encerrar um pouco a nossa conversa. 

Entre o senhor e outras pessoas que participaram dessa luta, existiam pessoas que se destacaram, 

como foi o caso da esposa do senhor que já faleceu, Evani. Eu queria que se o senhor pudesse, 

me falasse um pouco da vida e da luta dela durante esse tempo. 

A.J – Rapaz é o seguinte. A luta dela, da gente né? E ela foi uma animadora mais forte aqui na 

comunidade. A luta dela, ela tinha que... agente tinha que lutar... além de fazer o trabalho de 
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casa individual nosso, e participar de encontro em Feira de Santana, ou aqui em Valente ou aqui 

na comunidade... trabalhar pra sobreviver pra isso e também é o seguinte, ela é... as pessoa que 

entrou no movimento, ele não pode pensar “eu não vou porque tenho trabalho em roça pra fazer 

não”, ele tem que deixar aquilo pra tráz e seguir... e seguir a luta pra frente. Então ela foi uma 

pessoa que lutou muito, quando ela ia pra Feira eu ficava com os menino, tomano conta dos 

menino! Depois eu ia, ela ficava tomano conta! Quando agente ia nois dois, ficava na casa de 

cumpade Amado e Angelina, ela tomava conta, né? Mesmo Beno... Beno mesmo, que era o 

mais velho, em 78 ele tinha oito ano, Eva tinha... Eva tinha um ano e meio, agente levava eles... 

os mais pequeno levava de noite nas costa pras reunião. Ela foi monitora aqui, da escola 

diocesana, também, Avani! E ela não tinha dificuldade pra fazer o trabalho, pra sair pra fazer o 

trabalho não. Tanto aqui, como ela ia pra Feira de Santana, ia pra Santa Luz, {Serra da Banana}, 

ia pra Ritiro, ia pra São Domingos, nunca teve dificuldade. Isso, se agente tiver dificuldade pra 

fazer uma coisa... pensar: ‘a, não é só pra mim’, isso não vai a frente. Então nesse ponto ela foi 

forte, como as pessoa aqui também foi forte, como... Isabel caminhou também, Madalena, Maria 

de Edezio, é... Deraldo e pessoas jovens também que tava... isclusive uma vez eu tava em São 

Domingos, tinha uma jovem lá com dez menino, uma menina... era com treze ano a garota. Aí 

eu fui fazer uma reunião lá, mas o pessoal “ah, vamo esperar essa jovem terminar ali que ela vai 

participar da reunião também que é muito importante”. Aí o pai dela ela diretor também, era 

suplente, e ela participou, e essa... aíchegou até nível estadual, até nível estadual ela chegou em 

Feira, né? Então, agente tem que fazer as coisa assim, combinado né? Pra não ter problema. Isto 

aconteceu. E aí além de Raimunda, teve outas pessoas que nem Madalena que era irmã, teve 

Isabel em Valente, Zene, Zé Vazio, essas pessoas de frente, né? Com a comunidade. Então as 

pessoa de frente era desse jeito. E ela, Avani, ela faleceu em 78, eu fiquei com quatro filho, 

Eva...você conhece, já viu Eva né? Eva tem... ficou com negoço de um ano e meio. E aí foi uma 

dificuldade muito grande pra mim, trabalhar fora, e ir pra feira pra encontro, quando eu ia pra 

feira eu deixava com cumade Angelina. Ela morreu em 78 mas eu não esmureci a luta. Ela 

faleceu mas eu fiquei acompanhando, e foi esse negoço de... dessas ações que eu falei... em 78, 

o sindicato que eu fiquei! E toda essas luta aí eu tava lá, e até hoje eu não esmureci, num fiquei 

porque... agente num ta aqui né morando, tamo passeando, né? Então o trabaio... o movimento... 

otrabaio pertence a todo mundo. 

J.L – Tá bom então. Muito obrigado seu Antonio. 

A.J – De nada. Vá desculpando aí, se tiver alguma coisa diferente, né? Porque esse detalhe tem 

de pegar... leva muita coisa. 

J.L – Tudo bem, tá muito bom, bom demais, obrigado. 
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ANEXO B – Transcrição da entrevista com Erenita Leonicia 

 

ENTREVISTADA: Erenita Leonicia de Oliveira 

ENTREVISTADOR: Jânio Lopes de Oliveira 

DATA: Janeiro de 2011 

 

TEMA DE PESQUISA: “A caneta e a enxada”: movimentos sociais rurais em Valente na 

década de 1970. 

 

LEGENDA: 

{ } – Uso de chave quando não tem certeza sobre a palavra. 

[ ] – Uso de colchete  quando não foi possível compreender a palavra ou trecho da gravação.   

 

J.L - Tô aqui com Erenita na fazenda papagaio, na comunidade de papagaio, Erenita foi uma das 

lideranças dos movimentos sociais aqui na década de 70 e ainda hoje. Erenita, eu queria saber 

como e quando começou sua luta aqui na comunidade e como se formaram os primeiros 

grupos? 

E.L – A luta começou na década de 70, foi formado os primeiros grupo com os padres italiano 

que veio, passou por aqui na época, e agente começou estudando a bíblia, né? Com os padre, e a 

gente trabalhava a bíblia e a vida, né? A vida do povo dentro da bíblia. 

J.L – Eu queria saber assim, quem eram essas pessoas, que faziam parte desses movimentos? 

Eles eram pequenos proprietários, ou eram trabalhadores que vendiam mão de obra pra alguém? 

E.L – Eles era trabalhador, trabalhador mermo aqui da comunidade, os morador da comunidade, 

agente iniciou com os moradores da comunidade, aonde todo mundo ouvia a bíblia. E naquela 

época todo mundo era mais seguro né,na bíblia, aí todo mundo interessava e participava das 

reunião, mas era todo mundo trabalhador mermo, era daqui da comunidade. 

J.L – Mas eles possuíam a terra própria ou trabalhavam em terras alheias, de alguém? 

E.L – Todo mundo tinha seu pedacinho de terra, pouquinha mas todo... todos trabalhador aqui 

sempre teve sua tarefinha de terra, duas, três, até vinte, trinta tarefa de terra, os morador aqui 

toda vida teve essa terra. 

J.L – Eu queria que você me falasse assim, o que você lembra desses... me falasse assim como 

eram esses movimentos? Como vocês trabalhavam? Como reunia o povo? Me contasse tudo que 

você puder lembrar sobre isso. 

E.L – Olha, agente reunia assim como eu já falei, fazia reunião da bíblia e estudava a bíblia e 

ligava com a vida, do sofrimento do povo, né? Naquela época um povo sofrido, que não tinha 

um... um... sempre o trabalhador foi que sustentou a nação, né? Agente estudava esse tipo de 

coisa, de como vivia os trabalhador, de quem trabalha na enxada e quem trabalha na caneta. Aí 

agente fazia a comparação de quem trabalha na caneta e quem trabalha na enxada, e agente 

sempre descobriu, a partir dessas reunião, que agente descobriu que nós trabalhador é que 

sustenta a nação, é quem sustenta todo mundo, né? 

J.L – Quais os problemas que vocês encontravam no período, que passou então a fazer vocês 

sentirem a necessidade de se organizar mesmo? 

E.L – Bom, problema... os problema era isso, né? Naquela época agente num... agente num 

entendia nada, agente num sabia de nada, foi a partir... a partir das reunião, que agente começou 

as reunião que agente descobria... vinha descobrindo os problema, né? O problema que 

acontecia, por exemplo a pobreza do... do... do mundo, por que existe pobreza, por que existe 

pobre, por que existe rico, e aí agente a partir disso agente foi descobrindo os problema e se 

incentivando e descobrimo muita coisa. Descobrimo que o sindicato foi fundado e que os 

trabalhadores num teve conhecimento, naquela época os trabalhador... o sindicato foi fundado 

pelos políticos, e apartir das reuniões agente descobriu e agente se organizou e tomou o 

sindicato das mãos dos politico, né? Que hoje... até hoje... isso foi em 73... 75 que agente tomou 

o sindicato das mãos dos políticos e até hoje tá em nossas mão, nas mãos dos trabalhadores. 
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J.L – Na nossa ultima conversa a senhora me falou sobre os encontros. Existiam... vocês 

animavam os encontros, eu queria que você me falasse um pouco de... como eram mesmo essa 

dinâmica desses encontros? Quem participava, como... o que acontecia nos encontros, onde 

eram realizados? 

E.L – O encontro era realizado na casa da... nas casas das pessoas, né? Nas casa dos morador 

mermo. Agente tinha dificuldade que as vez o pessoal... tinha dia que não ia, tinha dificuldade 

de participar. Agente tinha uma liderança que era muito criativa na comunidade, que era Avani, 

e ela criava muita coisa assim pra puder fazer... animava pra o pessoal poder chegar nas reunião. 

E começou a fazer a... aniversário, comemorava os aniversario. Aí agente fazia Reis, pra roubar 

o aniversariante, e de lá se reunia e se discutia o problema da vida do povo, discutia a bíblia, lia 

a bíblia, discutia... fazia uma ligação da bíblia com a vida. 

J.L – Você me falou também que existiam dificuldades de locomoção, de ir pra outras 

comunidades, e você me falou também da história do fusca. Eu queria que você me falasse um 

pouco sobre isso. 

E. L – (risos) Naquela época agente num tinha carro né, agente viajava de pé, daqui pro Peixe... 

agente foi varias vezes pro Peixe, fazer reunião lá. Pra Vazea dos Porcos! Agente sempre ia de 

pé. O carro que tinha era um fusca que tinha da Paróquia, e tinha o nome de “Pois é”. Agente 

botou o nome na época “Pois é”. Esse carro era que o o... as viagem mais longe agente ia nele, 

mas sempre assim por perto agente sempre ia de pé. Cada um levava sua farofinha, agente ia 

pras comunidade perto assim, fazia encontro, passava o dia todo lá! Fazendo encontro, e todo 

mundo levava sua farofinha, naquela época todo mundo tinha interesse, não tinha dinheiro, não 

tinha nada a ver com dinheiro! E hoje em dia todo mundo só participa se for pra ganhar, né? 

Naquela época não, naquela época não tinha dinheiro, ninguém ganhava nada e todo mundo se 

dispunia a fazer a reunião. 

J.L – Você me falou de Avani, que era uma liderança, eu queria qual era mesmo a participação 

dessas lideranças, como era que elas agiam? Essas lideranças comunitárias no caso, que é o caso 

de Avani. 

E.L – Avani era... a lidererança é a pessoa que mais puxava as coisas, né? Você sabe, se não 

tiver uma pessoa para encaminhar o trabalho num anda, né? Em qualquer trabalho que agente 

trabalhe se não tiver uns pra encaminhar as coisas sempre não anda. E ela era uma das que 

encaminhava, né? Puxava o trabalho, marcava reunião, pra... agente participava... Era ela, eu, 

Madalena de Zé Abreu, Deraldo, Antônio de Jovencio... essas pessoas que eram mais a frente, 

né? Pra organizar o trabalho na comunidade, marcar reunião fora, marcar um encontro fora. 

Porque até em em outros municípios, por exemplo: Retirolandia, São domingos, Santa Luz. 

Agente fazia trabalho nesses municípios tudo. 

J.L – Vocês encontraram alguma resistência dos políticos, autoridades locais, aos trabalhos de 

grupo que vocês realizavam? 

E.L - Assim, sempre encontra, né? Agente... no trabalho agente não queria participação de 

político, toda vida agente se livrou do político, mas sempre aparecia... assim, por exemplo, 

quando é tempo de eleição de sindicato, as vezes os político ia se meter, ajudar... ajudar as 

chapa de outras pessoa, né? Querendo ganhar o sindicato... E graças a Deus agente enfrentou 

esses tipo de coisa, e até hoje os politico não mexe muito com os trabalho comunitário não. 

J.L – Eu queria que você detalhasse pra mim, qual foi a importância dos padres nesse trabalho? 

E.L – A importância foi que... isso mesmo, criou o trabalho social, né? Que na época agente não 

tinha, não tinha experiência de nada! E a importância foi que mermo fez o povo abrir os olhos 

pa vida. Que antes ninguém enxergava nada, num reparava... num lia a bíblia, num discutia a 

vida do povo, e vivia todo mundo assim... num entendia nada. Depois que agente começou se 

reunir, ler a bíblia e interpretar dentro da vida do povo, agente começou a descobrir nossos 

valores, que agente não conhecia, e... foi muito importante, muito importante! Que se não fosse 

isso, hoje nós não tinha mudado o Brasil, o Estado e tudo, como agente ta vendo mudando. 

J.L – Dentro destes trabalhos, principalmente a partir dos padres, eles traziam alguma proposta 

de formação, de educação para as pessoas? De escolaridade, vamos dizer assim, pra alfabetizar 

mesmo algumas pessoas, ou preparar melhor as lideranças? Existia algum trabalho desse tipo? 



64 

 

 

E.L – Existia. Aqui mesmo na comunidade de Papagaio existia uma escola. Através mesmo 

do... depois que agente já tava bem seguro do trabaho social, aí surgiu uma escola diocesana. 

Chamava Escola Diocesana. Mas os monitor era agente mesmo, era Avani, era eu, que era 

monitor... O que agente estudava era mesmo as coisa da vida da gente, por exemplo: agente 

fazia nosso orçamento, a conta que agente faz a feira, agente num faz... não fazia conta, né? Do 

que gastava, do que precisava, não se planejava. E essa escola era mais pra isso, agente, agente 

fazia... a conta mermo do... do... era tipo uma escola matemática, né? Era mais de conta pra 

gente ver o que é que agente precisa, o que agente precisa pra gastar, como agente vai adiquirir 

aquilo, né? Assim uma escola assim, um incentivo mermo de matemática. 

J. L – Eu queria saber o que você considera como resultado positivo e negativo de toda essa 

luta, até hoje. 

E.L – Resultado positivo é tudo... tudo que agente alcançou até agora. Sobre o movimento 

social, por exemplo, foi muito trabalho pro povo entender... o povo entender que agente tem que 

acreditar no pobre, no... só acreditava mais no rico né? O povo naquela época só acreditava no 

rico, só... só pode ser governante, só pode ser do governo se for rico, se tiver riqueza. E é muito 

difícil! Desde da década de 70 que até agora que agente trabalhou isso, só agora que nos 

conseguimo, né? Há oito ano atrás que agente conseguiu eleger um presidente, do social, né? Do 

nosso lado, um governo agora. Mas é muito difícil... Mas dificuldade... Dificuldade é? 

Dificuldade é essa mermo,  é a participação do povo, nem todo mundo acredita, né? Ainda! 

Infelismente ainda até hoje nem todo mundo acredita no pobre, acredita mais no rico que no 

pobre. Mas mesmo assim nois vencemo, né? Nois vencemo, já temos nosso presidente no 

Brasil, já temos no governo! Só ta faltando mermo no municpio que em breve nois vai 

conseguir chegar lá (risos). 

J.L – Voltando mais mesmo pras primeiras reuniões que a senhora participou ainda nessas 

décadas com os primeiros padres italianos, os problemas mesmos de vocês, dos agricultores, das 

pessoas que se reuniam, quais... eu queria que você citasse alguns desses principais problemas 

que vocês buscavam resolver naquele tempo. 

E. L – Rapaz,  teve tantos problemas que não dá nem pra gente lembrar, já tem tantos anos, num 

dá nem pra gente lembrar dos problema. Mas... uma coisa {era}, por exemplo, naquela época 

agente teve... quando agente ganhou o sindicato das mão dos político, agente fazia muita ação. 

Pedia semente ao governo... vai lá fazia o oficio pedindo as coisa pra distribuir pros trabalhador. 

E agente encontrava tanta dificuldade pra conseguir isso... era difícil conseguir! Mas alguma 

coisa agente conseguiu na época, mas é muita dificuldade! É... agente... é assim, pra ajudar 

doente, pesssoas doente... que agente fez muitas e muitas vezes, agente... fazia ajuda, né? Todo 

mundo ajudava na comunidade. Pra fazer casa pros pobe que num tinha, agente fez aqui na 

comunidade de Papagaio... agente fez umas três casas! Pessoas mesmo que não tinha onde 

morar, que morava no barraco de pindoba! Agente reunia a comunidade, fazia mutirão, todo 

mundo levava comida, todo mundo trabalhava junto, todo mundo comia ali junto! Era... era 

muito divertido, era muito bom! Além de você ta cumprindo seu objetivo e ta ajudando aquela 

pessoa carente, era... era muito bom! Era uma coisa assim... que agente se sentia feliz. Por que 

tá todo mundo junto, trabalhava, brincava... era muito importante isso. 

J.L – Eu queria fazer só mais uma pergunta pra senhora, na verdade não é uma pergunta, eu 

gostaria que... se a senhora puder e souber, falar um pouco sobre duas pessoas que participaram 

também dessa luta, que já não estão mais vivas, que seria Avani e Lúcia. 

E.L – É... Avani já falei um pouco, né? Que era liderança aqui na comunidade de Papagaio, que 

ela era quem mais puxava as coisa, era quem mais incentivava pra o povo participar, e Lucia 

também... o Peixe... que a Lucia também era uma liderança no Peixe, que era também que 

puxava o trabalho com a comunidade no Peixe era ela. Ela era liderança também. 

J.L – Então, acho que agente pode ficar por aqui, quero agradecer a Erenita que deu seu auxilio 

aqui com suas memorias, obrigado Erenita. 

E.L – Por nada. Peço desculpas porque agente sempre nunca lembra, depois de tantos anos 

agente nunca lembra de tudo direitinho. 

J.L – Tudo bem, obrigado. 
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