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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa propõe-se a apresentar a visão de Eurico Alves Boaventura em relação ao sertão 

e o sertanejo, especificamente em seu livro Fidalgos e Vaqueiros, bem como comparar, ainda 

que brevemente, seus conceitos com o de outros autores com os quais sua obra e temática 

dialogam. Para isso este trabalho toma como elementos de análise alguns dos signos 

construtivos do povo sertanejo baiano aos olhos euriquianos, tais como moradia, vestimenta, 

família, trabalho, religião e constituição étnico-racial. 

 

Palavras-chave: Sertão, Sertanejo, Eurico Alves Boaventura, Feira de Santana. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to introduce the vision of Eurico Alves Boaventura in relation of the 

backwoods and the inlander, specifically in his book Fidalgos e Vaqueiros, and compare, 

albeit briefly, his concepts with the other authors that dialogue his work and thematic. For 

this, this work takes by element of analysis some of the constructive signs of the baiano 

inlander people by euriquiano's eyes, such as abode, clothes, familly, work, religion and 

ethnic-racial constitution. 

 

Keywords: Backwoods, Inlander, Eurico Alves Boaventura, Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Vamos pensar o Sertão? Este termo que possui vários significados de acordo a cada 

área que o utiliza. Sertão nas antigas cartas ao reino significava terra de dentro, ou seja tudo 

aquilo além do litoral, pouco depois passou a ser utilizado para terra mais a dentro no 

continente, depois como local pouco povoado, mais tarde ganha delimitações e tínhamos o 

sertão norte que englobava o norte e o nordeste brasileiro, o sertão sul área do sudoeste e sul e 

o sertão oeste área do centro oeste , com o passar do tempo foi sendo mais delimitado e 

determinado, até ganhar sua definição geográfica tornando-o o delimitador de um território, 

que se encontra no nordeste brasileiro e é demarcado pelo seu clima quente e seco com 

escassez de chuvas e rios, o semiárido, que tem uma vegetação própria, a caatinga, e se 

assemelha ao deserto, com a diferença que no sertão o solo é de terra rachada pelo calor e 

falta d‟água, este território é demarcado do norte de Minas Gerais, ao centro sul do Ceará e do 

centro-leste do Piauí ao São Francisco até os limites da faixa litorânea nordestina. Dentro 

deste grande sertão nordestino, temos o sertão baiano, objeto mais restrito deste estudo, que se 

delimita do São Francisco ao limite do Recôncavo, e dentro dele encontra-se Feira de Santana 

e sua microrregião. 

Falar de Sertão atualmente é algo complicado, pois já existem vários trabalhos a seu 

respeito, sendo assim é preciso revisitar vários autores. Mas se torna muito mais prazeroso 

falar de algo quando se tem contato com o objeto da pesquisa, no meu caso ser do sertão. Para 

falar com propriedade, argumentos e beleza deste meu lugar - Feira de Santana e seus 

arredores rurais - elenquei o mais apaixonado 1 dos seus filhos, Eurico Alves Boaventura, e 

sua produção ensaística Fidalgos e Vaqueiros como fontes. 

Temos como personagem principal desta pesquisa o sertanejo, um povo que representa 

o sertão, e que é apresentado por Boaventura através de suas memórias e vivências, de uma 

vida no sertão, bem como de suas analises de vários autores, precedentes e contemporâneos a 

ele, como, Capistrano de Abreu, Oliveira Viana e Euclides da Cunha, os mais citados. 

Boaventura se utiliza de suas concordâncias e discordâncias, para com os autores, para assim 

analisar e discutir os elementos que constroem e definem o povo sertanejo. 

                                                 

1
SOARES, Valter Guimarães. Cartografia da saudade: Eurico Alves e a invenção da Bahia sertaneja. Salvador: 

EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2009. 
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O recorte espacial deste trabalho se alinha ao da obra de Boaventura, tendo Feira de 

Santana e seus arredores rurais como centro, de sua observação, e a Bahia e a região Nordeste 

como complementos. O recorte temporal, também segue a obra, sendo de primórdios da 

colonização – 1550, quando conta-se a formação das fazendas, o surgimento do gado e 

desbravamento do sertão, à década de 50 do século XX, período no qual o livro está sendo 

finalizado e a pecuária baiana estava em seu ápice, podem pensar que este recorte temporal é 

muito extenso, mas em verdade é necessário para se entender o surgimento e evolução do 

pastoreio na região. 

Fidalgos e Vaqueiros, é uma obra ensaística, logo não é apenas literatura, mas também 

não é completamente pesquisa cientifica, visto que o próprio autor anuncia em sua introdução, 

ser esta uma obra escrita através de suas memorias e de seus familiares, bem como de suas 

pesquisas como juiz de comarcas do interior. 

Não é livro de história, porque não quis sê-lo. Não quis tornar-se em interpretação 

sociológica da nossa vida, desde que não tive esta preocupação. É apenas o meu 

testemunho. 
2
 

 

Sendo assim devemos analisa-la de forma cuidadosa e atenta, lembrando sempre que 

estes registros são a visão de um determinado autor, suas memórias, logo podem conter 

histórias e lembranças que são contadas ao seu modo, com seus sentimentos, não 

necessariamente uma mentira, apenas não sendo fiel aos fatos. 

Portanto podemos presumir que sendo assim todo fato histórico é produtor de 

conhecimento e que dele se faz interpretações do passado tendo como fonte documental 

maneiras de reproduzir todo e qualquer conhecimento através destes dados. Portanto o 

presente trabalho teve como pilar principal há literatura poética de Eurico Alves Boaventura 

como fonte literária para uma reflexão histórica do objeto da pesquisa. 

Portanto é neste sentido que, acreditamos que o texto literário em questão deva ser 

compreendido, como uma representação social que entrevem a sociedade da época retratada. 

Enaltecendo suas atitudes introjetadas que aparecem de uma forma ou outra, na descrição dos 

personagens de Eurico, na maneira como se comportam, ou seja, na forma como ele é 

descrito. 

Se sendo á História uma ciência que define o passado, mas também constrói uma linha 

de tempo com as relações humanas. Acreditamos que nem sempre isto é possível até porque o 

objeto real de conhecimento da História são fatos únicos e singulares, portanto não passíveis 

                                                 

2
BOAVENTURA, Eurico Alves. Fidalgos e Vaqueiros . UFBA, 1989, p. 11. 
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de lei. No entanto cabe ao historiador, apresentar estes acontecimentos e na medida do 

possível explica-los. 

Torna-se indiscutivelmente que nos dias atuais a História deva ser contemplada como 

objeto de estudo através dos olhos da literatura tendo em vista à grande elevação desta 

disciplina no patamar científico, e que a competente uma relação íntima com a sua pratica 

cotidiana. Pois se é através da história que poderemos entender e explicar como as sociedades 

que viveram no passado cometeram erros que hoje não se comete mais devido ao acumulo de 

conhecimento, portanto é de suma importância à referida pesquisa até para elucidar como se 

dava as relações de gênero e de poder na época do livro em questão sendo assim iremos trazer 

uma contribuição da autora. 3 

[...] A História é uma espécie de ficção, ela é uma ficção controlada, e, sobretudo 

pelas fontes, que atrelam a criação do historiador aos traços deixados pelo passado. 

[...] A História se faz como resposta a perguntas e questões formuladas pelos 

homens em todos os tempos. Ela é sempre uma explicação sobre o mundo, reescrita 

ao longo das gerações que elaboram novas indagações e elaboram novos projetos 

para o presente e para o futuro, pelo que reinventam continuamente o passado. 
4
 

 

Portanto ao compreendemos que o ato de escrever história é construto intertextual; e 

os historiadores têm como instrumento as interpretações das leituras e o contraponto como 

sendo perspectiva relacional entre o documento empregado na pesquisa á historiografia e a 

teoria pertinente à pesquisa. 

Partindo de tais preocupações poderemos analisar as possibilidades das relações que se 

estabelecem entre a História e a Literatura, como modalidades de um construto imaginário de 

recontar o mundo.  Embora o século XX tenha tido outra redefinição sobre a Literatura 

engajando na militância, como portadora de um compromisso social, incluindo assim à 

História neste perfil crítico e politicamente correto, na sua missão de denúncia das injustiças 

sociais. Definido assim o seu valor e positividade dentro do contexto social. 5Sendo assim 

uma obra literária pode tornar-se fonte histórica. Embora a literatura seja fonte em si mesma 

enquanto escrita de uma sensibilidade, enquanto registro, no tempo, de razões e sensibilidades 

dos homens em certo tempo e espaço. Dos seus sonhos, medo angustia pecados e virtudes da 

regra e da contravenção, da ordem e da contramão da vida. 6 A literatura registra a vida 

Literatura é, sobretudo, impressão de uma determinada realidade. E com isso, chegamos a 

                                                 

3
PESAVENTO, Sandra Jatahy. (Org.). História cultural: experiências de pesquisa. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2003. 
4
Ibidem, 2003. p. 58-59. 

5
Idem. Fronteiras do milênio. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001, p. 8. 

6
 Ibidem, p. 8.  
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uma das metas mais buscadas nos domínios7 da História Cultural: capturar as impressões do 

real, a energia do presente no passado, na raiz da explicação de seus atos e da sua forma de 

qualificar o mundo, estes traços, eles podem ser resgatados na narrativa literária, muito mais 

do que em outro tipo de documento. 

Portanto ao entendermos que há inter-relações entre os conhecimentos a relação entre 

história e literatura é uma vertente contemporânea da História Cultural; essa equação resolve-

se no plano epistemológico como esclarece Pesavento a partir de aproximações e 

distanciamentos entre a história e a literatura. 8 

Sendo assim é neste sentido, discutimos sobre o emprego da imaginação, da 

ficcionalidade e do imaginário na escrita do texto histórico trazendo uma vertente literária, no 

entanto buscamos em refletir sobre a aproximação entre história e literatura a partir do 

conceito de representações sociais que nela cabe. 9 “A leitura da literatura pela história não se 

faz de maneira literal, e o que nela se resgata é a reapresentação do mundo que comporta a 

forma narrativa”. 10 

A literatura e a história são próximas, similares, por muito tempo se viu uma como 

oposto da outra, história real e literatura ficcional, mas percebeu-se que em verdade elas são 

semelhantes e a literatura muitas vezes apresenta o real, mesmo que não de forma 

sistematizada e analisada, apresenta os cenários e momentos os quais a história conta, assim 

sendo podemos nos utilizar da literatura como fonte da história. Segundo Walter Guimarães 

as novas abordagens nos estudos de representação, são as responsáveis por essa nova visão, 

na qual tanto a história como a literatura “[...] são discursos, construções humanas, sistemas 

de significação pelos quais damos sentido ao passado a partir desta “ficção” a que chamamos 

presente”. 11  

A leitura da literatura [memória] pela história não se faz de maneira literal, e o que 

nela se resgata é a reapresentação do mundo que comporta a forma narrativa. 
12

 

 

Pensando representação, devemos lembrar que todo texto, seja ele ficcional ou não, é 

pensando por alguém, com algum intuito, ou seja, sofre influências de acordo ao período, a 

religião, politica, economia e sociedade, ao qual seu escritor se baseia. Sendo assim, mesmo 

                                                 

7
PESAVENTO, 2001, p. 8. 

8
Idem, 2003, p. 80. 

9
Idem. Sensibilidades na história: memórias singulares e identidades sociais. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 

2007, p. 10. 
10

Idem, 2001, p.182. 
11

SOARES, 2009, p. 13. 
12

PESAVENTO, 2001, p.182. 
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textos históricos não podem ser vistos como reproduções da realidade, já que são uma 

construção de seus autores, que sofrem as mais diversas influências. 

Pesavento evidencia que: “representar é, pois, fundamentalmente, estar no lugar de, é 

presentificação de um ausente; é um apresentar de novo, que dá a ver uma ausência. A ideia 

central é, pois, a da substituição, que recoloca uma ausência e torna sensível uma presença.” 13 

de acordo com a Pesavento o conceito de representação é estar no lugar de, tomar o lugar do 

outro, no caso da narrativa historiográfica, isto é, uma construção intertextual acerca de um 

fato passado – têm como premissa a possibilidade de verificação dos vestígios, evidências 

extraídas das fontes que relatam o fato histórico. 14 Pesavento evoca a ficção não como: 

[...] o avesso do real, mas outra forma de captá-la, onde os limites da criação e 

fantasia são mais amplos do que dos aqueles permitidos ao historiador. [...] Para o 

historiador a literatura continua a ser um documento ou fonte, mas o que há para ter 

nela é a representação que ela comporta [...] o que nela se resgata é a reapresentação 

do mundo que comporta a forma narrativa. 
15

 

 

Portanto, todo gesto criador inscreve suas formas e seus temas com uma relação com 

as estruturas fundamentais que em um determinado momento e lugar moldam a distribuição 

do poder, a organização da sociedade e ou a economia. O que toda história cultural deve 

pensar é, portanto, e que ela é indissociavelmente do quotidiano de um domínio particular da 

atividade humana, e as dependências que inscrevem de múltiplas maneiras a invenção estética 

e intelectual em suas condições de possibilidade. 

No entanto, ao se prevalecer da literatura e história como formas de conhecer o 

passado; através de modelos, e inflexões, e suas influências que melhor se coadunam com a 

história podem vir ser áreas do saber que descortinaram o discurso sobre as sociedades 

humanas. A literatura é um discurso que também respeita às sociedades, e vem cumprindo 

muito bem o seu papel dentro da interdisciplinaridade. O conhecimento histórico é indireto, 

por via das fontes, parcial, e documentos, no entanto eles não fornecem uma visão total e 

isenta sobre o pretérito, imaginativo a imaginação preenche as inevitáveis lacunas, construído 

assim um belo historiador. 16 

Portanto ao lê obras ficcionais como entretenimento ou com lócus privilegiado para a 

leitura de uma sociedade em foco, além de abrir uma porta para a dimensão cultural, para os 

questionarmos e padrões impostos nos faz refletirmos acerca das questões sociais, tornando - 

                                                 

13
PESAVENTO, 2007, p. 40. 

14
Idem, 2003, p. 81. 

15
Idem, Sandra Jatahy. Relação entre história e literatura e representação das identidades urbanas no 

Brasil (Séculos XIX e XX). Revista Anos 90, Porto Alegre, n° 4, dezembro de 1995, p. 117. 
16

Idem, 2007, p. 10. 
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se uma fonte documental privilegiada para pensar a História.  Enfim, literatura e história 

limita-se em um trópico sutil, os limites do discurso, isto é, gêneros discursivos, mas 

diferentes, que utilizam recursos narrativos similares com intenções distintas. 

Diante disto proponho aqui demonstrar a construção do sertanejo, este povo que habita 

o sertão, mesmo com todas as suas adversidades, feita de modo analítico por Boaventura, mas 

que irei ressaltar e comparar, mesmo que brevemente, utilizando-me dos autores por ele 

citados e de suas analises sobre o ambiente e os signos constitutivos deste povo. Estes signos 

são elementos que instituem e demonstram a cultura e tradição, são compositores das formas 

de agir e ser de um povo, elenquei aqui os que considero mais significativos para a construção 

e definição do sertanejo euriquiano, a moradia, a indumentária, a família, o labor e a religião. 

Este trabalho se divide em dois capítulos, onde no primeiro apresento o espaço 

geográfico, Feira de Santana, suas tradições, culturas, limitações e geografia, e o espaço 

temporal que constituem o local e o tempo no qual se passam as memorias de Boaventura, 

embasando as analises do segundo capítulo, bem como apresento o autor e sua vida, sua 

condição sociocultural e acadêmica, bem como suas influencias e forma de escrever. 

No segundo capítulo tento comparar mesmo que muito brevemente, as ideias de 

Boaventura em relação a construção do sertanejo com os autores os quais ele cita, também 

tento apresentar o histórico deste povo e deste lugar, para então me ater aos signos 

construtivos e apresentar cada um deles de acordo a visão euriquiana. 



1 O MENESTREL E A PRINCESA 

 

 

1.1 O MENESTREL DA PRINCESA 

 

 

É a minha história do sertão e dos seus tabaréus, que quis contar aos meus 
filhos, nos serões aqui, neste velho casarão da nossa pequena e modesta 
fazenda, para lhes esclarecer o engano de alguns estudiosos do nosso 
passado. (Grifos do autor). 

17
 

  

Sertão é um termo complexo e que possui diferentes significados de acordo com sua 

utilização, seja nas artes, nas políticas públicas, na história, na geografia, etc.. Mesmo sua 

delimitação territorial varia: nas antigas cartas ao reino significava “terra de dentro”, ou seja, 

tudo aquilo além do litoral; pouco depois passou a ser utilizado para definir a terra mais 

adentro no continente; em seguida, como local pouco povoado. Posteriormente, o sertão 

ganha delimitações mais claras: o sertão norte englobava o norte e o nordeste brasileiro; o sul, 

a área do sudoeste e sul do país e o sertão oeste, a área da região centro-oeste. Com o passar 

do tempo ele ganhou uma definição geográfica como delimitador de um território que se 

encontra no nordeste brasileiro e é caracterizado pelo clima quente e seco, com escassez de 

chuvas e rios, e uma vegetação própria, a caatinga. O sertão se assemelha ao deserto, com a 

diferença que no sertão o solo é de terra rachada pelo calor e falta d‟água. Este território vai 

do norte de Minas Gerais ao centro sul do Ceará e do centro-leste do Piauí o São Francisco até 

os limites da faixa litorânea nordestina. Dentro deste grande sertão nordestino, temos o sertão 

baiano, objeto mais restrito deste estudo, que se delimita do São Francisco até os limites do 

Recôncavo, e dentro dele encontra-se Feira de Santana e sua microrregião. 

Há uma discussão já consolidada sobre a „evolução‟ do entendimento acerca do que é 

sertão, construção que não quis dizer sempre a mesma coisa, nem compreendeu sempre a 

mesma região/área. 18 No período em que Eurico escreve, por exemplo, não existe Nordeste - 

outra categoria que, se estivesse „disponível‟ talvez servisse a Eurico. A Bahia fazia parte da 

região Leste. 19 

                                                 

17
BOAVENTURA, 1989. p. 11. 

18
Sobre o tema ver: ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste – e outras artes. 

Recife: FJN, Editora Massangana; São Paulo: Cortez, 1999 e VASCONCELOS, Cláudia Pereira. Ser-Tão 

baiano: o lugar da sertanidade na configuração da identidade baiana. Salvador: EDUFBA, 2012. 
19

ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste – e outras artes. Recife: FJN, Editora 

Massangana; São Paulo: Cortez, 1999. 
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Para iniciar este estudo sobre o sertanejo nordestino primeiro precisamos conhecer 

nossa fonte, motivos de sua escrita e seu escritor, acima de tudo seu escritor, já que 

compreender como pensava e qual sua linha teórica são de imensa importância na construção 

de seu texto e influências que sofreu. Iniciando aqui então uma pequena apresentação de 

Eurico Boaventura, falarei de sua vida e obra. 

Eurico nasceu em 27 de junho de 1909 em Feira de Santana, filho de Gonçalo Alves 

Boaventura, comerciante de couro na Praça dos Remédios, e Maria Amália Boaventura, 

família muito conhecida e abastada desta cidade. Em 1923, aos 14 anos, mudou-se para a 

capital, Salvador, para concluir os estudos e posteriormente fazer faculdade. Matriculou-se na 

Faculdade de Direito da Bahia em 1930, tornando-se bacharel em 1933. Suas andanças pelo 

mundo literário se iniciaram ainda cedo, aos 19 anos já fazia parte do grupo fundador da 

Revista Arco e Flexa (1928–1929), grupo liderado por Carlos Chiacchio, escritor de raízes 

simbolistas, que reunia também Pinto de Aguiar, Carvalho Filho, Hélio Simões, Ramayana 

Chevalier, De Cavalcante Freitas e Queirós Jr. todos voltados ao estilo Modernista e de cunho 

revolucionário. 20 

Seus escritos parecem povoados de novas imagens, conceitos, temas que 
rasuram o antes estabelecido, configurando-se no interior de uma formação 
discursiva, a nacional popular, cuja expressão mais acabada é a emergência 
do modernismo nos seus mais diversos matizes. 

21
 

 

Ser Modernista de certa forma já os tornava revolucionários, mas alguns modernistas 

queriam a revolução apenas das artes e culturas, já outros tidos como revolucionários, 

buscavam também mudanças na politica e sociedade, abandonar os aspectos tradicionais, do 

patriarcalismo dominante e iniciar uma República verdadeiramente participativa, queriam que 

o país fosse regido com a participação do povo. Os integrantes da Arco e Flexa se encaixam 

nesse segundo grupo. 

Eurico tornou-se magistrado na Bahia, atuando em várias cidades do interior, onde 

pode dedicar-se à literatura, hobbie que mais tarde veio a tornar-se uma profissão exercida 

paralelamente à magistratura. Pertenceu a primeira fase do movimento modernista baiano, e, 

por esse motivo, muitos de seus textos deixaram de ser publicados, já que os integrantes deste 

movimento eram considerados subversivos à ordem.22 

                                                 

20
VASCONCELOS, Cláudia Pereira. Ser-Tão baiano: o lugar da sertanidade na configuração da identidade 

baiana. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 118-125. 
21

SOARES, 2009. p. 25. 
22

VASCONCELOS, op. cit.. p. 118-125. 
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O movimento regionalista nordestino, e da mesma forma o regionalismo 
baiano, aparecem como reação à nova hegemonia em relação aos espaços do 
país, e também ao lugar periférico a que foram submetidos os grupos sociais 
dominantes nessa nova constelação de poder. Na sua vertente tradicionalista, 
a memória espacial que se tece expressa a própria memória de uma 
dominação em crise, e pode ser tomada como sinalização das formas como 
grupos tradicionais de poder reagem à sensação de perda de espaços 
econômicos e políticos. 

23
 

 

Eurico se tornou um dos maiores poetas do Sertão, e Feira de Santana, sua musa 

inspiradora. Seus escritos mostram um autor em desenvolvimento, o Eurico jovem é 

entusiasta das modernidades, já o Eurico velho, sempre com um ar saudosista, se incomodado 

com as mudanças sofridas por sua cidade, com a desregionalização, por achar que desta forma 

perdem sua identidade.  

O isolamento secular e o longo processo de decadência econômica relegaram 
a Bahia a um plano inferior no âmbito nacional, ao mesmo tempo que 
impossibilitaram a implantação de projetos de remodelação urbana, que 
anunciavam a chegada dos tempos burgueses que irrompiam de forma mais 
acelerada em outras áreas do país, e com eles os ideais de modernidade, 
civilização e progresso. É nesse contexto de perda de prestígio econômico, 
político e cultural, de persistência de traços arquitetônicos e sociabilidades 
que estavam mais próximos de um passado colonial do que da modernidade 
anunciada pelos tempos republicanos, que as elites letradas, em especial 
aquelas mais sintonizadas com os novos tempos, a exemplo dos médicos e 
bacharéis, se movimentam objetivando o renascimento da Bahia e a sua 
inserção na nova ordem nacional. 

24
 

 

Segundo José Murilo de Carvalho, em 1822, para que o Brasil se tornasse um único 

país seria necessário que todos os estados se sentissem parte de um todo. Para isso seria 

necessário desregionalizar e totalizar; ter apenas uma bandeira, um hino; ser um povo com 

heróis nacionais e não locais. E assim se inicia o processo de desregionalização, no qual cada 

estado perde suas características particulares para ganhar uma característica nacional. Mais 

tarde, em 1930, essa mesma ideia foi utilizada em regiões especificas, para que, segundo o 

governo federal, as cidades se tornassem mais modernas e urbanizadas e deixassem para trás a 

cultura nordestina, tida como „atrasada‟ e „colonial‟. Mas, para Eurico, essas mudanças, além 

de descaracterizar Feira de Santana, também excluíam os mais humildes integrantes de sua 

formação.25 Assim, Eurico passou a escrever suas memórias sobre a Feira de Santana de sua 

infância e adolescência, mas também sobre esta nova cidade que se modificava, uma cidade 

                                                 

23
SOARES, 2009. p. 25. 

24
Ibidem, p. 27-28. 

25
Sobre o tema ver: SOARES, 2009. e LEITE, Rinaldo. E a Bahia civiliza-se ...Ideais de civilização e cenas de 

anti-civilidade em um contexto de civilização urbana – Salvador, 1912-1916. 1996. Dissertação (Mestrado 

em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1996.  
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de meados da década de 1910 a 1950, período no qual encerra Fidalgos e Vaqueiros, uma 

Feira de Santana de períodos pós-republicanos, onde a dualidade entre o novo e velho estão 

em disputa. Para Eurico a cultura local, sertaneja, deveria prevalecer, já que ele, assim como 

outros intelectuais, defendia o ideário de um „tradicionalismo dinâmico‟, que consiste em 

“trilhar pelos caminhos dos novos tempos sem esquecer o „passado glorioso‟ da Bahia” 26, já 

que não existe povo sem tradição e não existe desenvolvimento sem modernização, precisa-se 

apenas dosar um e outro para manter a tradição e inserir a modernização. 27 

Como dito, Eurico tinha como musa expiradora sua cidade natal, Feira de Santana, a 

qual na sua análise era o centro do Sertão baiano e o centro do pastoreio. Segundo ele, aqui 

ocorriam as principais negociações e passavam as melhores boiadas, mesmo que saibamos 

que, com o passar dos tempos, a cidade foi deixando de ser o centro do pastoreio e tornou-se 

mais ponto de negócios de gado. Esta, contudo, não perdeu sua expressividade diante dos 

outros pontos, uma vez que uma de suas vantagens sobre outras cidades é a sua localização, 

situada numa zona de transição entre recôncavo e sertão28, entre as fazendas de gado e o 

comércio litorâneo. 

 

1.2 A "PRINCESA DO SERTÃO” 

 

Feira de Santana é uma capital. Não apenas porque o progresso que a anima 
deixou de ser, há muito, o lento caminhar das cidadezinhas do interior, 
dando-lhe dimensão metropolitana, mas porque essa cidade é a cabeça de 
uma região, é a porta de entrada e saída de uma civilização, a civilização 
sertaneja do couro. 

29
 

 

Feira de Santana, devido à fama de suas feiras, constituía-se em ponto de confluência 

de mercadorias e gentes, vindas de várias cidades do sertão e do recôncavo baiano, assim 

como de vários estados brasileiros. Sua posição geográfica, enquanto ponto de cruzamento 

para várias localidades, favoreceu o seu prestígio econômico, por ser o centro de negociações 

entre o interior e o litoral, o sul e o nordeste. Tal cidade passa de região pastoril de pequena 

dimensão à mais rica e densamente povoada cidade do interior da Bahia. Estudos sobre o 

tema demonstram que já no final do século XIX a cidade evidenciava uma notória expansão 

                                                 

26
SOARES, 2009. p. 29. 

27
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Caminhos cruzados: trajetória individual. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil, 1988. P. 8-10. 
28

Sobre o tema ver: AZEVEDO, Aroldo de. Regiões e paisagens do Brasil. 2. ed. ampliada São Paulo: Comp. 

Ed. Nacional, 1954. 
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Suplemento do Diário de Notícias, Salvador, 26mar. 1967 apud BOAVENTURA, 2006. p. 244. 
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populacional e comercial, a partir da migração do tipo campo-cidade-rural, que mais tarde 

vem a se tornar cidade metropolitana. 30Para falar de Feira de Santana devemos começar com 

seus primórdios, por volta de 1619, como ponto de encontro e parada de boiadeiros, 

inicialmente sem força comercial, mas que com o passar dos anos se tornou a principal 

parada, onde os viajantes podiam se reabastecer para viagens, bem como vender e revender 

gado. Foi ganhando fama e, em meados de 1910, já passara de vila a cidade, constituindo 

assim um governo próprio, o qual se via influenciado pela política republicana. Sendo assim 

muitas vilas se tornaram cidades para que os coronéis se tornassem prefeitos, mantendo e 

ampliando seu poder. 

Conta-se que a cidade de Feira de Santana nasceu de uma paragem de viajantes, 

principalmente vaqueiros, que faziam pousos com frequência em uma fazenda próxima à 

Estrada de Boiadas – depois chamada de Estrada de Rodagem e mais tarde Transnordestina31, 

onde, com o passar do tempo, formou-se uma feira, que se tornou paragem obrigatória para os 

que iam e vinham. Cabanas e barracos foram construídos nas margens da fazenda e aos 

poucos se formou um povoado, com feira, venda de gado, alojamento para viajantes, ferreiros, 

seleiros e marceneiros para consertos de urgência necessários para seguir viagem. Foi 

crescendo e ganhando fama, ganhou igreja no lugar de sua capela, foi elevada à condição de 

vila de São José das Itapororocas em 1645. Em 1833 tornou-se Villa do Arraial de Feira de 

Sant‟Anna; quarenta anos depois, em 1873, mudou novamente de categoria passando a 

Comercial Cidade de Feira de Sant'Anna, permanecendo assim por anos, com fama de lugar 

bom para vender gado, bem como sede da maior feira livre da região, até tornar-se, em 1919, 

a cidade de Feira de Sant'Ana e em 1938 Feira de Santana. 32 

O período que corresponde ao processo de implantação do regime republicano foi 

marcado por um acordo dos govenadores que ampliavam o poder dos coronéis, chefes 

políticos regionais que controlavam econômica e politicamente regiões do sertão do Brasil33, 

sendo responsáveis pelo encaminhamento das eleições. Esse acordo político, que visava 

garantir o domínio do grupo político local hegemônico, denominado de coronelismo, era 

                                                 

30
Sobre o tema ver: OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana Moraes.  De empório a princesa do sertão: 

utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937).  Salvador, BA, 2000. Dissertação (Mestrado em 

Historia) - Universidade Federal da Bahia e SILVA, Aldo Jose Morais. Terra de Sã natureza: a construção do 

ideal de cidade saudável em Feira de Santana (1833-1920). Feira de Santana, BA, 1997. 
31

Aantiga estrada que ligava Feira de Santana a Salvador, hoje em dia a rua Senador Quintino, era a principal 

ligação entre o litoral e o interior. A viagem era muito mais longa do que hoje, já que passava po r Cachoeira para 

chegar a Feira de Santana. 
32

OLIVEIRA, op. cit.. 
33

A palavra Sertão neste trabalho não se refere apenas ao polígono das secas, mas sim ao uso anterior desta 

palavra, com o sentido de terras do interior, local a ser desbravado. Sobre o tema ver: SILVA, 1997. 
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identificado na cidade de Feira de Santana assim como em outras cidades do interior do 

país.34 

O coronelismo exercia seu domínio sobre pobres e ricos, tornando-se modelo de poder 

local. Os “coronéis” eram homens “bem nascidos” de famílias das elites35 e grandes 

latifundiários, que no período regencial, devido à dificuldade de manutenção da ordem, 

ganharam poderes políticos em territórios afastados do litoral, e controlavam não apenas as 

eleições, mas também as diversas instâncias de controle da sociedade.36 Em geral os coronéis 

eram os donos das grandes fazendas, que empregavam grande parte da população próxima; 

nas cidades eram proprietários de casas comerciais e tinham muita influência sócio-politico-

econômica, assim sendo, controlavam o mercado de trabalho e o jogo político em favor 

próprio. 

Além do coronelismo, outro momento importante que marcou o processo de 

implantação da República foram as reformas urbanas promovidas na transição do século XIX 

para o XX, caracterizadas por pensar a cidade segundo as aspirações das elites que nela 

buscavam afirmar seu domínio. Estas reformas foram baseadas em um modelo de 

embelezamento das cidades, com reformas de praças e ruas, e construções de grandes 

avenidas.37 Na realidade estas transformações faziam parte de um projeto maior de 

modernização baseados em modelos existentes nas cidades estrangeiras, principalmente 

Londres e Paris, que chegaram ao Brasil, através de engenheiros que trabalharam nessas 

reformas e estudantes que, ao regressarem ao Brasil, trouxeram consigo esses modelos de 

cidade.38 Além de mudanças arquitetônicas e urbanísticas, também foram trazidas novas 
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Sobre coronelismo ver: LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: (o Município e o regime 

representativo no Brasil). 5. ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 1986; FAORO, Raymundo. Os donos do poder: 

formação do patronato politico brasileiro. 6. Ed. Porto Alegre: Globo, 1958 – 1991; LINS, Wilson. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Coronéis e oligarquias . Salvador, Ba: UFBA, Ianama, 1988. 111p 

(Cadernos de educação politica) ISBN 85-85151-07-2 (Ianama); e FERREIRA, Otavio L. O coronelismo na 

Bahia. Revista Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana, Feira de Santana, p. 43 –60, n.1, out. 2004. 
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Sobre o tema ver: OLIVEIRA, Sidiney de Araújo. Desenhando a ideia de uma 'avenida feliz': imagens das 
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formas de vestir, de convívio social, além de novos modelos de comportamento feminino e 

masculino, que também chegavam através das revistas e do cinema.39 Para além das reformas 

urbanas, também foi implantado no Brasil, no período de 1910 a 1930, um projeto que 

consistia na expansão da educação primária, com força na região Nordeste. 40 

É a partir dos ideais republicanos, dos projetos de reformas urbanas e educacionais, 

que Feira de Santana constrói o prédio escolar J.J. Seabra, parte de um grande projeto de 

expansão do ensino no Norte e Nordeste. A educação primária na zona rural da Bahia entrou 

no rol dos debates políticos com a finalidade de levar o “saber ao Sertão”. Esse papel 

civilizador é evidenciado pela implantação da Escola Normal de Feira de Santana, que após a 

sua fundação, em 1927, passa a ser considerada modelo educacional para o interior baiano. 

Sousa demonstra que uma das propostas de criação da Escola de Feira de Santana era levar 

“as luzes e o saber” ao interior do estado e isso para a sociedade feirense significava passos 

em direção à modernidade.41 Toda a metodologia de ensino e planejamento pedagógico nessa 

instituição era voltada para a educação elementar - ler, escrever e contar. As normalistas eram 

representadas como “deusas fardadas”, devido a seu papel de mulher pública – professora 

vigiada – mãe pública42, perpetuando assim um modelo feminino submisso aos padrões 

nacionais patriarcalistas. 

A modernização de Feira de Santana foi percebida por visitantes ilustres, como foi o 

caso de Ruy Barbosa que em uma das suas visitas, em 1919, apelidou a cidade de “Princesa 

do Sertão”, alcunha adotada pela cidade de bom grado. Essa modernização teria continuidade 

nas décadas posteriores, com a requalificação da feira livre e da feira do gado. 

A Feira de Santana do início do século XX se caracterizava pela feira livre “[...] a 

maior do Brasil em extensão, ocupando uma área de cinco quilômetros quadrados, incluindo a 

sua feira de gado, também a maior do Brasil”.43 Inicialmente, a feira livre e de gado eram uma 
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só, mas devido ao grande número de transeuntes que por ali circulavam44, à balburdia, e a 

perturbação que os animais e vaqueiros causavam, pouco a pouco a feira de gado vai se 

tornando um incômodo para a paisagem urbana e para a organização da cidade, ocasionando, 

com o passar dos anos a necessidade da separação das duas.45 Assim sendo, a feira do gado 

passou a acontecer no início da Avenida Senhor dos Passos e a feira livre ao fim da mesma, 

no cruzamento desta Avenida com a atual Avenida Getúlio Vargas. Podemos perceber que a 

Avenida Senhor dos Passos era o ponto de ligação que unia a feira livre com a feira do gado. 

Com a modernização e reurbanização da cidade, a feira de gado tornou-se um incômodo, 

sendo assim construíram-se os currais modelo em local afastado do centro da cidade, para que 

a agitação da feira do gado não perturbasse a rotina nem da feira livre, nem da cidade em si. 

A Senhor dos Passos era, e ainda é, uma importante avenida no centro da cidade, não 

somente pela sua condição estratégica no sentido de ligar dois pontos importantes da feira 

livre, mas também por ter sido convertida no corredor na qual as famílias abastadas 

construíram suas residências.46 Até meados do século XX, além de ser o endereço da classe 

economicamente mais abastada, também era um lugar onde se assistiam as mais diversas 

manifestações de cultura e tradição. Na Avenida Senhor dos Passos aconteciam os desfiles 

cívicos, as paradas escolares, as procissões e os desfiles de carnaval. A avenida era 

identificada com a elite que tentava fazer com que todas as manifestações demonstrassem o 

seu poder, mesmo em festejos extremamente populares. 47 

A própria urbanização da avenida em questão expressa o grande poderio da elite na 

sua organização.  

Desde sua gênese, a Avenida Senhor dos Passos possui regularidade do 
traçado, alinhamento das casas. Logo nas primeiras décadas do século XX, 
recebeu calçamento de paralelepípedo, iluminação pública e adotava os 
conceitos de higienização e salubridade preconizados pelo ideário da 
modernização. 

48
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No dia-a-dia era comum encontrar, ao final da tarde, cadeiras nas calçadas, para uma 

prosa com a vizinhança49, hábito que sugeria a imagem de uma avenida calma e tranquila, no 

entanto há um contraste de ver e viver a Avenida Senhor dos Passos, fato que fica refletido na 

questão da relação de vila a cidade. A tranquilidade que existia durante o dia-a-dia na 

Avenida era incomodada nos dias de segunda-feira, quando ocorriam as feiras livre e de gado. 

A importância deste comércio era tamanha que o próprio calendário cívico e religioso se 

modificava para que não houvesse feriados no dia das feiras. 50 

A cidade de Feira de Santana no período que se estende de 1920 a 1950 sempre foi 

marcada por uma concentração de magarefes51, vaqueiros e boiadeiros que circulavam e 

dinamizavam a estrutura da sociedade feirense. Tendo como cenário coadjuvante a Avenida 

Senhor dos Passos, seus becos e vielas interagiam num amálgama que hora conflitava, hora 

constituía seu prolongamento natural, numa relação de amor e ódio, de necessidades e 

repulsas. Nesse duplo cenário de complementariedades tipos humanos diversos se mesclam 

no cenário da cidade: vaqueiros, magarefes, feirantes, juízes, médicos, advogados, dentre 

outros, cruzavam entre si num espetáculo que compunha a cidade. 

Esse é o contexto no qual se situa o autor Eurico Alves Boaventura durante a escritura 

de Fidalgos e Vaqueiros, o qual, no capítulo seguinte, será utilizado como fonte para mapear 

os signos usados por Boaventura para construir a imagem do sertanejo. 

Utilizando estes elementos apresentados passamos ao próximo capitulo onde 

desenvolverei o argumento principal deste trabalho, a construção do sertanejo, suas diferenças 

em relação aos outros e suas semelhanças. Utilizarei-me de comparação e demonstração para 

apresentar a construção deste povo. 
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 Magarefe, responsável pelo abate, limpeza e corte do boi, hoje conhecidos por açougueiros. 



2 O SER SERTANEJO 

 

 

[...] e homens filhos do sol (os índios) 
homens filhos do luar (os lusos) 
homens filhos da noite (os negros) 
aqui vieram sofrer, aqui vieram 
sonhar. 
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O Brasil essa grande mistura de raças, cores e lugares, diferenças opostas e 

complementares, um lugar de todos, onde tudo se mistura. Essa talvez seja uma das melhores 

formas de descrever o Brasil e os brasileiros, esse lugar tão difícil de se enquadrar. Com 

tantas formas e diferenças, principalmente territoriais e climáticas, temos um nordeste que se 

diferencia de todo resto do país, onde o clima quase sempre seco ensina seus habitantes a 

sobreviver. É neste nordeste que se situa o nosso Sertão, não apenas „uma terra de dentro‟, 

mas o Sertão euriquiano, de secas e homens sobreviventes, guerreiros do interior, que não se 

assustavam com as necessidades de se viver afastado do litoral. 

viver afastado do litoral. 

Esse é o cenário onde se desenrolam os ensaios do livro Fidalgos e Vaqueiros, uma 

obra literária, que possui um misto de discursos literários e científicos, como muitas das 

crônicas sociológicas da época fruto da memória, das relações sociais e dos sentimentos 

gestados pelo autor ao longo de toda uma vida. Ainda que os ensaios que deram origem a 

Fidalgos e Vaqueiros tenham começado a ser escritos em 1952, as impressões contidas são 

fruto de toda uma vida, das relações que o escritor estabeleceu com a cidade em que nasceu, 

as cidades onde trabalhou e a gente com quem conviveu. 

Boaventura dialoga principalmente com quatro autores, são eles: Euclides da Cunha 

com Os sertões; Capistrano de Abreu com Capítulos de história colonial; Oliveira Viana com 

Populações meridionais do Brasil e Cassiano Ricardo com Marcha para o oeste. Segundo 

Valter Guimarães, Boaventura segue a mesma linha de pensamento e escrita destes, 

explicativa e delimitadora do espaço sobre o qualescrevem, com conceitos que os diferenciem 

do resto do território nacional, mas também os utiliza para “reparar erros, imprecisões e 

visões distorcidas sobre o sertão”. 53 
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Para explicar a delimitação de sertão de Boaventura, utilizarei o modelo apresentado 

por Valter Guimarães:  

A imagem espacial sertão traz a marca do genérico, pois brota vinculada ao 
pastoreio, com seus pastos, currais e malhadas. Em Fidalgos, Eurico faz 
referência a diversos “sertões” existentes pelo Brasil adentro: sertão da 
Paraíba (p. 22), sertões pastoris de Alagoas (p. 39), sertão do Mato Grosso 
(p. 82), sertão do Amazonas (P. 82), sertão de Pernambuco (p. 108), alto 
sertão de Minas Gerais (p. 149), sertão de Goiás (p. 140); sertões do Sul (p. 
202) e, principalmente, a sertões específicos, “os nossos”, reportando-se ao 
sertão pastoril baiano, Nesse sentido, o sertão parece estar em todo lugar, 
suas veredas se entrelaçam por todo território nacional. (Grifos do autor). 
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Mas, ainda que fale de todos os sertões, Boaventura “tem como referência um espaço 

específico e delimitado, no caso, a área de (e circunvizinha a) Feira de Santana.”. 55Mesmo 

transitando por uma grande quantidade de fontes históricas, em muitas de suas pesquisas e 

viagens, Boaventura se propõe a discutir o sertão onde viveu, o sertão baiano, mais 

especificamente, a região de Feira de Santana. 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO SERTANEJO 

 

O sertanejo descrito por Boaventura nas páginas de Fidalgos e Vaqueiros é um misto 

de colonos portugueses aqui chegados, desde os tempos coloniais, com os índios que aqui 

habitavam. Para ele tal mistura teria emprestado um pouco da sua bravura aos homens que 

passam a povoar os sertões da Vila de São José das Itapororocas. 56  

Cercado todos de índias e índios, que se amansavam e auxiliavam o trabalho 
e ajudavam sobretudo a povoar a terra. Somassem-se currais, sertão afora, 
computassem-se os casais e as ligações com o bronzeo habitante das plagas 
sertanejas, as suas crias, reproduzidas em certo espaço de tempo, se-se 
pudesse fazê-lo, e se veria que não era fraca, diminuta a corte de rebentos 
luso-brasileiros surgidos no mato do agreste. 
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Segundo o autor, em suas palavras, o mítico sertanejo “puro” e “bravio”, não possui na 

sua formação genética o elemento racial africano. Aqui Boaventura retoma a ideia eugenista 

de Oliveira Vianna das contribuições raciais para a formação do povo brasileiro, negando a 

contribuição dos negros trazidos para o Brasil. O isolamento do interior, com pequena 
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penetração do negro ao sertão, segundo Boaventura58 se transformado em uma espécie de 

laboratório antropológico assumindo um papel de “conservador de nossos traços étnicos mais 

fundos, como povo vencedor de uma adaptação estupenda”. 59 

Importante dizer que o sertanejo de Boaventura seria o que ele chama de “mestiço 

eugênico”,que é o brasileiro com pouca influência do negro. Boaventura é muito influenciado 

pelas leituras eugenista e racistas da época, mesmo tentando não se apresentar como tal, em 

alguns pequenos detalhes de sua escrita ele apresenta esta influencia, principalmente quando 

fala de ração pura, onde ele crer que o sertanejo seja „puro‟, afastando assim a presença negra 

tão importante para nosso desenvolvimento econômico e humano. Mesmo que durante os 

escritos de Fidalgos e Vaqueiros este discurso não estivesse mais em alta nos meios 

acadêmicos, não podemos nos esquecer que Boaventura inicia seus estudos no auge do debate 

eugenista e se influencia muito dos textos de Oliveira Vianna e seu conterrâneo Nina 

Rodrigues. 

Em diversas passagens de Fidalgos e Vaqueiros a ausência do negro é sublinhada: 

O pouco preto, elemento em geral negroide e não negro propriamente, que 
penetrou a catinga nordestina e se infiltrou nas terras que se espreguiçam 
além do vale do Paraguaçu, em meio às águas do Rio de Contas e frente aos 
barrancos do São Francisco, dilúi-se na grossa mistura já encontrada de 
sangue índio e sangue português principalmente. Absorveu-o o sangue 
indígena. 
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Citando Pedro Calmon, ele afirma mesmo que “a escravidão desaparecia 

gradualmente, à medida que penetrava o sertão”. 61Com a chegada do negro ao sertão aquele 

que seria o “sertanejo puro”, ou seja, a mistura do índio e do português, tem sua composição 

“contaminada” pelo sangue negro, demonstrando quanto a obra de Boaventura bebe das 

discussões raciais do início do século XX. Boaventura utiliza-se de Nina Rodrigues para citar 

a miscigenação e assim usufrui do termo mestiço eugênico.  

Formou-se no sertão o tipo brasileiro padrão, o mestiço eugênico que aqui 
labuta. Na sua época, Nina Rodrigues achava que este mestiçamento ainda 
não se havia realizado integralmente. 
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O termo eugênico é explicado por Lilia Schwarz como “[...] um processo acelerado de 

cruzamento [de „raças humanas‟], e depurado mediante uma seleção natural (ou quiçá 
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milagrosa), levaria a supor que o Brasil, algum dia, seria branco”.63 Mas, para o autor, em que 

pese a mistura com os africanos, o sertanejo em contato com a natureza bravia do sertão tem 

sua construção moral lapidada. 

E, na brutalidade dos trechos exiciados pela tormenta repetida das secas, 
maior avulta, mais precisa se medalha a personalidade humana, mostra 
vigorosa de desenganada seleção étnica através dos cadinhos da dor, do 
trabalho contra os elementos enfurecidos. 
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Segundo Boaventura, os indivíduos dessa “nova raça” criada no sertão, a sertaneja, se 

apropriaram de signos inter-raciais e multirraciais, já que como dito anteriormente, não 

podemos descartar a convivência com o negro, mesmo que menor que no litoral, o que levou 

a absorver signos de sua cultura e vivência65.  Estes signos sertanejos se diferenciam dos do 

litoral, da casa grande do engenho e da casa da cidade, são signos próprios da vida do sertão, 

mesmo que em alguns momentos sejam influenciados e mais tarde adicionados signos da 

sociedade litorânea, açucareira, e suas formas de viver.  

A partir do momento em que as famílias dos fazendeiros passam a viver nas fazendas 

ou a passar ali grandes temporadas percebe-se a influência da cidade e do açúcar,nas formas e 

estruturas das casas, já que antes se tinha casas pequenas para famílias dos trabalhadores, mas 

as famílias dos proprietários ostentavam grandes casas, como as das cidades, da convivência 

com os engenhos traziam padrões de vida e moradia influenciados por estes.66A própria casa 

da fazenda, como veremos mais à frente, é um signo dessa cultura, pois por mais que tivesse 

influências da cidade e do litoral, ela era uma coisa única, moldada com a multiplicidade das 

culturas, “nasceu ampla, espaçosa, pela necessidade de acolher também a filharada enorme, 

toda a família.”. 67 

Mais tarde, de acordo com Eurico, quando da chegada de grandes quantidades de 

escravos negros, o sertanejo se transformou. Para o autor, incialmente o sertanejo não tinha 

um tipo de trabalho específico, ele trabalhava como os índios fazendo tudo o que era 

necessário, mas após a chegada dos escravos negros passou a existir uma divisão de tarefas, 

principalmente no hábito de afazeres de dentro de casa e de fora de casa, os chamados negros 
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de dentro e de fora. Essa divisão entre os escravos repercutiu também no trabalho dos brancos 

assalariados das fazendas, muitos poucos por sinal, já que antes eram necessárias poucas 

pessoas para a lida com o gado e agora com a chegada das famílias dos sertanejosricos donos 

das fazendas68também era necessário satisfazer os luxos e caprichos das sinhás e filhos.Para 

Eurico, as famílias dos trabalhadores pobres sempre estiveram na fazenda, mas a dos ricos só 

chega depois, e eram necessárias poucas pessoas na lida do gado, exatamente por não haver 

divisão de tarefas, então poucos davam conta de fazer de tudo. Como falamos antes, para 

Eurico a dimensão e o isolamento do território sertanejo exigia outra relação entre senhores e 

escravos, fazendo assim com que os senhores do pastoreio fossem menos ligados a castigos. 

Por isso, em geral no pastoreio o tronco teria sido utilizado não para bater no negro mas para 

mantê-lo sobre a vigilância do senhor, algo que mais tarde, mas para Eurico mais cedo que no 

engenho, passou ao desuso. 

Não por pusilanimidade, mas por verdadeiro espírito de humildade cristã, do 
verdadeiro sentimento de religiosidade. Arranhava-se esta atitude imperiosa 
do fidalgo ligeiramente com a sombra do sinho-moço. Trasmudava-se 
sempre em elemento democratizante na arrogância da fazenda o sinhozinho 
inquieto. Esmerilhava com as suas arremetidas pelo trabalho do negro, ou do 
vaqueiro as arestas da vaidade da casa-da-fazenda. Suportava bem o senhor 
velho esta democratização imposta pelos filhos, pela juventude vigorosa dos 
filhos, dos sobrinhos e até mesmo pelo dengo das sinhazinhas com as 
negrinhas de estimação. 
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No ecúmeno pastoril, de versificam-se bem as classes de mando e as de 
obediência. Bem nitidamente. Senhores e escravos ou subalternos. Apesar 
desta distinção, não era o escravo vítima da humilhação, como alhures. E 
pelo seu valor, pelo preço que se encontra nos livros descritos, prefine o 
robusto patrimônio do pastor. 
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O negro está inserido neta história desde o principio, mesmo que no início aparecesse 

pouco, a ponto de considerar se que ele não estava presente naquela região, mas sabe-se que 

ele sempre esteve aqui, desde os bandeirantes e as entradas, carregando equipamento, sendo 

parte desprezadamas necessária da viagem, vindo a ter participação mais expressiva na 

segunda e terceira etapas, quando são trazidos como força de trabalho para o sertão, tão 

carente de gente e tão cheio de trabalho, o gado, as lavouras, a casa, as manufaturas, 

contavam-se muitos negros, dezenas em cada fazenda, mas não se chega aos números do 

açúcar, do café e das minas, já que para o gado pouca gente bastava, eram necessários para a 

lida da lavoura, do lar e das manufatura apenas.  
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2.2 O SERTANEJO: FORÇA, LABUTA E RELIGIOSIDADE 

 

Sertão representa a felicidade do pleno convívio com a natureza, um 
laboratório para a formação de homens bravos, viris, orgulhosos. 
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Capistrano de Abreu, no seu livro Capítulos de História Colonial (1500–1800), afirma 

que cada região brasileira teve uma construção identitária específica. O diferencial depende de 

quem ajudou a construir cada lugar, qual foi o grupo de pessoas que recebeu ou „desbravou‟ 

aquelas terras, de onde elas vieram72. 

Boaventura reafirma esta ideia em Fidalgos e Vaqueiros, onde descreve as formas de 

vida do sertão, desde os ricos solares fidalgos, aos nômades pastores. Descreve também o 

mundo do trabalho e as relações sociais estabelecidas a partir dele, apontando para os 

vaqueiros assalariados e os escravos negros, sem esquecer os temidos indígenas. Ele cita a 

todos e fala um pouco da vida de cada um, dando ênfase aos senhores do pastoreio, como 

forma de determinar a construção deste povo e deste lugar. 

O indígena é tido como selvagem, mas, segundo Boaventura, em verdade ele está 

apenas se defendendo e vingando os atos contra si, “A desordem dos selvícolas nasceu da 

atitude de extermínio assumida por alguns dos curraleiros. E até do próprio Governo” 73.Eles 

eram temidos pelos seus atos violentos de invasão e destruição de plantações, roubo de gado e 

até ameaças à vida dos senhores pastorais, mas tudo isso era uma tentativa de defesa ou um 

ato de vingança. 

Um ponto de divergência entre Capistrano de Abreu e Eurico Boaventura, talvez o 

mais importante dos poucos que se demonstram nos seus ensaios, é a diferença entre nômades 

e vaqueiros, que são a mesma coisa para Abreu74, que segue a linha de pensamento de outros 

autores, na qual todo viajante é igual, sem diferenciação, devido a pouco analise que fazem 

das pessoas, preocupando-se mais com a discursão do espaço, já para Boaventura, e ele cita 

vários autores que fortalecem essa ideia75 e fazem uma analise bem detalhada dos tipos 

humanos presentes no território, os dois seriam muito diferentes, porque enquanto os nômades 

abandonam uma terra que não lhes serve mais, uma terra infértil ou até mesmo uma terra 

semprodução natural de vegetação rasteira para alimentação do gado, por uma nova terra, os 
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vaqueiros agregam uma nova terra àquela que já “não lhe serve”; eles não se desfazem da 

terra, sempre procuram dar outra utilidade a ela. Nesse sentido, afirma Eurico: 

O nômade não tem memória para o pouso deixado ao amanhecer. Seguido 
pela cavalgada heroica do sol ou encalçado pela galopada noturna das 
sombras vivia o nômade. A lembrança do sono ou da paisagem perdida se 
apaga na poeira dos seus passos, no começo logo da primeira marcha. Já o 
vaqueiro era diferente. Rendava de malhadas e de múltiplos currais o corpo 
da terra desconhecida até então, mas que se lhe tornava amante com a 
conquista, que até hoje lhe lembram tais sítios as arrojadas pegadas, o gesto 
semeador de cidades vetustas. 
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O nômade esquece “o primeiro pouso ao passar adiante, sem se fixar, sem criar raízes, 

sem se deixar penetrar de amor pela paisagem desvendada e conquistada. Vai para a frente 

insensivelmente, imperturbavelmente” 77, ao contrário do vaqueiro que “nem nos idos bem 

velhos e trôpegos, não se registrou este fenômeno” 78.  

É o vaqueiro sujeito fixo em sua terra, que busca alimento para o gado, água, mas 

retorna ao seu pouso original, deixa família e não a abandona, vai-se ao pastoreio e volta-se 

para o lar, até então transforma o pastoreio em lar e levar consigo a família: “Não é o 

vaqueiro, de forma alguma, esta figura esmaniada e perdida na catinga. Tem pouso o 

vaqueiro. Tem morada, embora rude e modesta. Anda, viaja, trabalha, desgarra-se da 

malhada, mas vem dormir perto do curral” 79. 

Outra concordância entre Boaventura e Capistrano de Abreu é em relação à chegada 

das famílias nas fazendas. Ambos acreditam que muitas famílias foram levadas ainda na 

segunda fase do gado, idos do século XVIII, e que as fazendas se aprimoram para e com elas. 

Desvanecidos os terrores da viagem ou sertão, alguns homens mais resolutos 
levaram família para as fazendas temporária ou definitivamente e as 
condições de vida melhoraram, casas sólidas, espaçosas, de alpendre 
hospitaleiro, currais de mourões por cima dos quais se podia passear, 
bolandeiras para o preparo da farinha, teares modestos para o fabrico de 
redes ou pano grosseiro, açudes, engenhocas para preparar a rapadura, 
capellas e até capellães, cavalos de estimação, negros africanos, não como 
factor econômico, mas como elemento de magnificência e fausto, 
apresentaram-se gradualmente como signaes de abastança. 
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Outro autor de referência para Eurico Alves Boaventura é Euclides da Cunha, com ele, 

entretanto, Boaventura diverge sobre como descrever o sertão e o sertanejo. Enquanto o sertão 
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de Euclides, na leitura de Boaventura, é um sertão sem produção e de gente preguiçosa, o 

sertão de Boaventura é um território de homens trabalhadores:  

É a absoluta autoridade do fazendeiro e vive ele na comunhão integral com o 
seu domínio e a sua gente. Apesar de fidalgo, não sentia repúdio pelo 
trabalho, sobretudo pelo áspero e belo trabalho do vaqueiro. Possivelmente o 
fato de não ser escravo o vaqueiro tenha concorrido para animar o 
dinamismo do homem que se atirou ao pastoreio. 
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Boaventura cita Ulisses Lins para reafirmar sua visão: O fidalgo, “se não é, já foi 

vaqueiro em tempo de moço.”82Os dois autores tem uma visão muito romantizada em relação 

ao fidalgo vaqueiro, para eles não há fidalgo do pastoreio que um dia não foi vaqueiro, 

tentando assim demonstrar uma proximidade entre os senhores e os trabalhadores. 

Boaventura refere-se ao sertão como região de homens trabalhadores, produtores que 

adoram “labutar”. Segundo o autor, até mesmo a sinhazinha do sertão trabalhava, ela não era 

como a sinhazinha do açúcar, „que ficava deitada na rede descansando o dia inteiro‟; ela fazia 

costura e bordado, mesmo sem ser obrigatório, mas porque ela queria ter o próprio dinheiro.  

Luxuosas, imperiosas, cheias de certo orgulho, a matrona do pastoreio e a 
sinhazinha não sentiam desdoiro em descer da casa nobre até a malha de 
fumo, deixando na camarinha a costura enrolada no balaio de cipó, para 
ordenar se socasse  um buraco de formiga, na roça, se capassem olhos de 
fumo; ou chegasse terra para os pés-de-mandioca da plantação mais junto da 
casa. O orgulho estava em ser branca, ou mesmo embranquecida pelo 
amorenado da pele fina, decente, filha de gente limpa e importante. Não 
estava o orgulho na preguiça que o açúcar criou e espalhou erradamente 
como sinal de requinte e nobreza. (Grifos do autor).
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 Eurico e Euclides concordam ainda na interpretação do lugar da religião na cultura 

sertaneja. Para Euclides da Cunha o sertanejo é um povo religioso de nascença, ele não se 

torna religioso com o decorrer do tempo, ele já nasce religiosodevido todas as dificuldades 

que devem enfrentar e mesmo com o abandono da igreja católica eles se mantem religiosos; 

para Eurico, o sertanejo também nasce religioso devido as dificuldades que ira encontrar; pois 

necessitam de algo maior que os faça crer que tudo dará certo e ficará melhor. Na 

argumentação de Eurico, o sertanejo é religioso. Mais do que ter uma religião específica 

(católica ou indígena), o sertanejo simplesmente tem um sentimento religioso, acredita em 

algo maior, em algo que os protege, e a partir daí faz tudo que disserem para agradar a esse 

                                                 

81
BOAVENTURA, 1989.p. 103. 

82
LINS, 1957 apud Ibidem.p. 103. 

83
Ibidem. p. 56. 



32 

 

ser maior. Nosso autor frisa que essa cultura religiosa foi formada na ausência dos padres, 

pois os padres demoravam muito tempo para visitar as fazendas do sertão. 

Amortecendo o passo das bandeiras, a Igreja fechou o seu caminho ao 
sertão. O mundo do silêncio e das distâncias estéreis ficou dilacerado de sol 
e aspeado de longas noites sem assistência. Era a imobilidade da prece 
isolada do vaqueiro sozinho e esquecido criminosamente pela cidade que 
dele tanto dependia. Da lembrança dos ensinamentos do catequista ficaram 
vagas orações, registros de Santos e sobre a padieira das velhas portas uma 
cruz ou uma oração, ou simples jaculatória. 
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Esta ausência deixava um espaço aberto para outras religiosidades, na verdade, para a 

formação de um forte misticismo – o sertanejo acredita no chupa-cabra, no curupira, na deusa 

das águas, na dança da chuva etc. 

[...] do folclore místico das nossas catingas nortistas [...] o misticismo do 
mestiço nordestino através de sua incultura, do seu abandono social, 
paisagem mística e humilde [...] sobre o misticismo das massas rurais [...]. 
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Alimenta o pastoreio as suas crenças próprias. Culto autônomo, como o que 
se nutre de referência às santas almas dos vaqueiros. Por sinal, 
milagrosíssima, no atestado de vários vaqueiros. Devoção arraigada e 
espalhada na nossa zona. 
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A forte religiosidade do sertanejo seria uma das características reconhecidas por 

Eurico Boaventura. Para ele, o matuto sempre está “com um rosário ao pescoço. Rosário 

trocado à porta da Igreja, na noite de Sexta Feira Santa, e bento apenas com o contacto do 

rosário aos pés do Senhor Morto”. 87 

 

2.3 CONTRAPONTO ENTRE O LITORAL E O INTERIOR 

 

Para Eurico, o litoral e o interior têm dois povos completamente diferentes.  Enquanto 

o sertanejo seria independente e trabalhador, o povo do litoral seria dependente e preguiçoso: 

“Ali, o trabalho do eito e a indolência do branco desprezando toda espécie de trabalho, 

mesmo o mais maneiro que fosse, para obter assim o título de fidalgo, exigiam uma récua 

mais poderosa de negros”.88 
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Outra grande diferença é que o sertanejo nãoteria sido escravista.Boaventura89refere-se 

a “sertões distantes e ermos, e exilados do mundo agitado, distanciados da censura, pelos 

parênteses afogueados dos horizontes vazios e silenciosos” e esta situação de isolamento do 

interior, também chamada por ele de “abandono”90, de certa forma ajuda a construir as 

especificidades da região, em específico, um diferencial na relação entre senhores e escravos. 

Para o autor, nesta região os escravos tinham que ser de extrema confiança, pois viviam 

sozinhos nas fazendas no interior da Bahia, já que às vezes o fazendeiro morava em Salvador 

ou em Feira de Santana e a fazenda era longe, em Rio de Contas ou era lá no São Francisco.  

Esta negação do autor à presença negra, demonstra a expressão de um racismo91que 

tenta excluir a importância do negro na formação dos espaços e até mesmo da economia e 

sociedade locais, mesmo que seja sabido a pouca presença, não se pode negar que eles aqui 

estiveram, muito menos a sua importância como mão de obra e força de trabalho. 

Esta ideia bem como as ideias de um litoral dissociado e oposto ao sertãonão são 

exclusiva de Boaventura, tendo em vista que o próprio Gilberto Freyre em Casa-grande e 

senzala92 já nos informava da oposição entre os territórios,mesmo que com um olhar de litoral 

para sertão, já os diferenciava, em questões de trabalho e vivência.Vê-se assim que 

Boaventura não era uma voz solitária nesse aspecto, ainda que tal alinhamento não o fizesse 

um discípulo fiel de Freire, já que estes se contradizem em argumentos relacionados ao sertão. 

Não obstante, eles concordam em relação àdiferença entre estas regiões, tornando o sertão e 

litoral opostos, bem como em relação aos discursos que põem a eugenia como responsável 

pela „limpeza‟ da raça. 

Ainda segundo Eurico Boaventura, enquanto a fazenda do sertão seria autônoma, a do 

o litoral era plenamente dependente, porque as fazendas de lá produzem apenas um tipo de 

cultura 

A vida do colono se agarrava à costa. Não podiam os portugueses de mais 
prosápia deixar a facilidade que a proximidade do mar lhes ensejava. Dentro 
em pouco, no entanto, nasce a luta pela subsistência econômica. Debatem-se 
engenhos e agricultura da ourela do mar em crises pelo apertado das terras. 
Toda dificuldade da economia de então. 
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 Para Eurico, na monocultura da cana só se produzia açúcar, rapadura e cachaça. A 

região dependia da mandioca, da carne, do algodão e outras coisas que vinham do interior94. 

Já a fazenda de gado produzia a própria carne, o couro, o algodão, a mandioca; ela tinha 

manufaturas de barro, de roupas de couro, de madeira e de coisas de viagem como baús, 

alforjes etc. Além disso, a fazenda de gado do sertão possuía as várias culturas pequenas, mas 

variadas, por exemplo mandioca, cenoura, batata, milho, mais tarde também o fumo95.  

A fazenda do sertão, na argumentação de Eurico, possuía tudo que precisava, ela se 

tornava independente do exterior, extraindo até mesmo sal mineral96. Além disso, como 

algumas fazendas produziam além do seu consumo, havia um mercado informal onde era 

possível comprar e vender os excedentes produzidos ou trocá-los por outras mercadorias. 

Como o gado era a principal forma de ganho, eles não podiam comer sempre carne de boi, 

então criavam carneiro, porco, galinha e não dependiam exclusivamente do gado para 

alimentação. Eurico Boaventura chega a afirmar que, com o correr do tempo, muitas vezes um 

senhor de fazenda tinha a fama pelo gado, mas o dinheiro podia vir de outras culturas como o 

algodão, o milho e a mandioca. 

O prestígio social do título de fazendeiro nascia da fortuna no criatório. Era 
o gado que dava importância ao dono da fazenda, ao homem do sertão, 
mesmo que na lavoura encontrasse ele o interesse e a procura do comércio, 
como no caso do fumo, açulando a cobiça da Coroa. Fazendeiro, mesmo 
com grande atividade agrícola, o que teria de ser indispensável ao solar, era 
símbolo de criador. 
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Boaventura compara o sertanejo com o sulista e diz que este último, desde o início, vai 

para a fazenda de gado com a família. O sertanejo vai sozinho para a fazenda de gado e só 

quando ela já está estabelecida é que ele leva a família. Nessa diferença, o sertanejo saía 

perdendo. Ao mesmo tempo, diz ele, o sertanejo que vai para o litoral sempre volta para o 

sertão. 
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Há aqui um equivoco por parte do autor, tendo em vista trabalhos que demonstram uma grande complexidade 
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O homem andava constantemente fora de casa. Era o seu mundo, a estrada. 
A estrada larga e a azinhaga dentro da catinga. Mas do isso o mato fechado a 
catinga grossa. Por isso,necessário era sempre uma oração para o caminho, 
para o inesperado, o que se esperaria no fim da jornada, em meio à marcha 
ou ao termino do dia. 
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No sertão há uma extensão de terra muito grande para poucos moradores, ao contrário 

do litoral, que é muito mais densamente povoado. Para Boaventura, outro ponto que 

diferencia litoral e interior é que a fazenda de gado dependia de poucos trabalhadores, 

normalmente era o vaqueiro, a esposa e três trabalhadores. Aqui aparece também uma união 

entre as pessoas para sobreviver; existiam mutirões para trabalhos que dependiam de força 

bruta de ou mais gente, como, por exemplo, para ferrar o gado. A chegada do negro, com uma 

maior divisão do trabalho, estabeleceu uma nova organização. O que vai também ser positivo 

para as poucas mulheres, pobres, que habitavam o sertão, que ficavam sobrecarregadas porque 

tinham que assumir todo trabalho que não era considerado “másculo”, a exemploda plantação 

dos alimentos, do cuidado dos bezerros, do parto das vacas. 

Eurico sustenta que no princípio as caravanas de desbravamento eram compostas 

exclusivamente de homens, fazendo com que nas primeiras fazendas houvesse a ausência de 

mulheres. Mesmo que estes homens viessem a se envolver com as nativas estas não se 

fixavam nas fazendas,de modo que, só com o passar do tempo, a presença feminina que era 

quase nula, passou a existir no sertão, sendo, contudo, poucas as mulheres, já que em geral os 

homens tinham suas famílias nas cidades e viviam apenas os trabalhadores nas fazendas. 

Mesmo na terceira fase quando as famílias passam a integrar as fazendas, ainda assim a 

presença feminina era pequena. 

 

2.4 INDUMENTÁRIA 

 

Segundo Nelson Werneck Sodré99 não existem tipos diferentes de vestimenta para 

cada região do Brasil, mas para Boaventura existem indumentárias próprias em duas regiões 

do país, no sertão nordestino e no sul do Brasil. Nos pampas gaúchos tem-se a forma de vestir 

específica dos homens que lidam com o gado, as bombachas com bota e os ponchos, que não 

eram uma coisa usada por todos, só usava quem morava na roça e lidava com o gado. No 

sertão nordestino reconhece-se uma indumentária de couro muito própria que é usada por 
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aqueles que lidam com o gado e que funciona como forma de proteção para o trabalho no 

sertão.  

Sodré, reafirma Eurico, diz que apenas no sertão nordestino e no sul gaúcho você tem 

indumentárias próprias. A roupa do vaqueiro no sertão nordestino, não só na região do São 

Francisco, é a roupa de couro cru formado por chapéu de couro, as perneiras, uma calça por 

baixo da perneira, o guarda-peito e costal, capa, braçadeira, luva. Eles não usam botas porque 

não sabiam como fazer a costura, mas usavam sandálias bemfechadas. Toda essa 

indumentária é necessária para o trabalho no meio do mato, para o transporte do gado, porque 

o vaqueiro precisa se proteger das galhadas, do chifre do boi e de outras coisas no caminho 

que podem machucar.100 No dia a dia, entretanto, o vaqueiro vestia apenas as perneiras, a capa 

e o chapéu, até para poder suportar o calor.  

A indumentária do vaqueiro, essa roupa pesada, que tem como função primária a 

proteção, depois de um tempo agregou valor estético e identitário. Ela passa a ser a roupa “de 

ir para a cidade”, que mostra que alguém é o vaqueiro, chegando mesmo a ser a roupa de “se 

mostrar”.  

Eurico diferencia a roupa do vaqueiro da do magarefe, o responsável pela morte, 

divisão e limpeza do boi para comércio das partes. O magarefe tem um cinto com várias 

facas, cada uma com sua bainha; a proteção de peito se parece com um avental e serve para 

proteger do sangue dos animais. 

A roupa da mulher do sertão, mesmo das mulheres ricas, era mais simples que a 

indumentária da mulher do litoral, uma vez que a sertaneja não tinha acesso fácil aos tecidos, 

enfeites, máquinas, nem às costureiras especializadas que trabalhavam no litoral, nem aos 

produtos importados. Eram elas mesmas que faziam sua roupa, utilizando o que estava 

disponível, por exemplo tecidos menos nobres como o algodão bruto, produzido nos teares da 

própria fazenda. Apesar de tentar copiar os modelos do litoral, tudo era mais simples e leve, 

se utilizava pouca pedraria, substituída por bordados, ao invés de três ou quatro saias, há uma 

saia única. As mulheres utilizavam o couro para enfeitar as roupas, quando não podiam ter 

acesso a bordados ou rendas. As sinhazinhas do sertão tinham roupas de festa feitas na cidade, 

mas não eram roupas de uso diário como a das sinhazinhas do litoral. Normalmente as roupas 

das mulheres pobres tinham um corte semelhante, mas eram ainda mais simples, sem 

bordados e de tecido mais grosseiro.  
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Devemos lembrar que a roupa desde os primórdios, sempre foi um representativo de 

poder. Os diferentes tipos, as formas os matérias, demonstravam o e demarcavam as 

„categorias‟ de pessoas, seus trabalhos. Usadas como marcas, estigmas, demarcadores sociais. 

Aqui elas também são apresentadas desta forma, como demarcadores de categorias, os 

vaqueiros, os fazendeiros, as matronas e as moças simples. 

Tanto Boaventura, quanto Sodré e outros autores, demonstram esta importância de 

demarcação social através das roupas, mesmo havendo discordância quanto ao tipo de roupa e 

a exclusividade de seu uso, todos eles concordam na afirmação de que a roupa é um 

determinante e demarcador social. No Brasil a roupa ainda determina mais uma coisa, o 

clima, pois de acordo com o clima do território, tínhamos diferenças nas roupas. 

 

2.5 CASA E FAMÍLIA 

 

Recorde-se, porém, de que nada mais rústico do que o início da vida da cana, a 

origem do ciclo do açúcar. 
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Boaventura relativiza o poder dos homens. Segundo ele, os homens mandavam, mas 

na verdade quem mandava na família era as mulheres mais velhas, a mãe do dono da fazenda. 

Quando ficava viúva, muitas vezes esta mulher mais velha assumia o poder do marido e 

passava a ser a responsável oficial pela fazenda e pela família. Para Boaventura, diferente da 

sertaneja, a mulher do litoral fica dependente do filho com a morte do marido. Boaventura trás 

esta informação de acordo com suas vivencias, e a confirma com as leituras de Capistrano, e 

podemos ler em autores não contemporâneos de Boaventura, como Erivaldo Fagundes 

Neves102, o retorno a esta pesquisa e nova confirmação sobre este fenômeno. Boaventura 

fundamenta sua análise sobre tal questão na documentação do judiciário das Comarcas nas 

quais trabalhou,na condição de juiz de direito com acesso a diversos documentos, informando 

que era muito comum as viúvas serem herdeiras em processos, e seus filhos, netos, sobrinhos, 

sempre homens, seus procuradores. 

Mas o autor também mostra que este poder da mulher do sertão, tem seus limites, já 

que ela não podia atuar em certos espaços públicos. Quer dizer, ela tinha poder decisório no 

espaço privado da família e da fazenda, mas não no espaço público. Por conta disso, a viúva 
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às vezes se casava de novo, com um homem que podia até ser mais jovem do que ela, só para 

ter um “testa de ferro” para resolver as coisas nos espaços que estavam interditados a ela.  

Este papel podia ser também desempenhado por um filho, um neto ou sobrinho. O que se 

percebe no sertão é a criação de famílias grandes com várias gerações convivendo. Às vezes 

haviam duas ou três casas numa fazenda onde vivia toda a família, mas podia ser também 

duas ou três fazendas próximas com as pessoas da mesma família.  

A moradia se transformou nas três fases do gado, como sublinha Eurico 

Boaventura103: “E porque se apontar aspereza apenas para nós vaqueiros? E por que negar que 

as nossas casas rudes, pequenas, da primeira hora, se aformosearam, se transformaram em 

mansões fidalgas, gozando de algum luxo, fruindo os encantos da sociabilidade fina?”. 

A fase inicial, entre 1550 e 1700, é a chegada no sertão. Em 1600 aparecem os 

desbravadores do interior, eles vão abrindo terreno e conquistando essas terras. A moradia é 

algo muito improvisado, muitas vezes apenas barracas. Quando aquela terra não tinha mais 

serventia, a morada era abandonada e uma nova era construída na nova terra.  

Criou o homem do campo a sua mansão confortável e deu-lhe a rigidez de fortaleza 

nas paredes obesas e intransponíveis àtoa. Ressalta Alencar a necessidade de ser de 

aspecto belicoso a fazenda, em vista das arremetidas surpreendentes dos índios. 
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Na segunda fase, entre 1700 e 1850, os vaqueiros donos de fazendas vão comprando, 

agregando mais e mais terras. A terra pertence à família. Quando já estão fixados em um 

determinado lugar, são construídas casas de taipa, com uma estrutura melhor, às vezes até de 

alvenaria, já que pretendem se fixar, viver ali. Nessa época quem desbravava e vivia na 

fazenda era o dono da fazenda sem a família; mais tarde, o dono, já tem mais dinheiro e vai 

morar na cidade, só seus trabalhadores ficam na fazenda.Neves, anos mais tarde identificaas 

fazendas do interior do sertão e nos reapresenta esta informação, acrescentando a confiança 

que o fazendeiro tinha ao seu vaqueiro, que mais tarde passou a ser chamado de 

administrador, em geral ele chefiava a fazenda e se reportava ao fazendeiro; também era o 

responsável pelas contas e manutenção, o homem de confiança do senhor, sendo assim era 

comum que muitos senhores vivessem na cidade e fossem às fazendas de tempos em tempos 

para acompanhar os trabalhos. Muitos dos senhores tinham inclusive comércios nas cidades, 

os quais administravam mais de perto.  

O dono da fazenda, que não é o mesmo fazendeiro que se vai conhecer depois, 

morava no Recôncavo ou na Capital. E do sertão só esperava e queria o lucro, o 
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ganho. Poucos se aventuravam a residir no campo além das terras dos engenhos 

guarnecidos e mais pertos das cidades para qualquer emergência. 
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Com o estabelecimento das famílias nas fazendas mudou-se a rotina e as necessidades, 

antes apenas de subsistência e manutenção, passam ao luxo conforto e convívio social. A vida 

na fazenda fica mais agitada, almoços e jantares com convidados, além dos bailes e noites de 

festas, datas especiais, celebrações religiosas, afinal a fazenda se tornara lar e por ser afastada 

das cidades e vilas, se tornavam autossuficientes também em comemorações, celebrações nas 

próprias capelas e muitas vezes até o fim de vida, enterrando-se os senhores em suas terras ou 

até nas capelas 

Na propriedade, na fazenda, pode agrupar-se certo número de casas, de arribanas ou 

de boas construções, mesmo algumasvistosas, mas a casa do dono, do senhor é que 

será a casa-da-fazenda. A autoridade, o luxo, mesmo modesto, o prestígio, a toda-

poderosa, é esta. Unicamente. A casa-da-fazenda. Por ela todas as outras residências 

se dirigem. E Vivem. 
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Na terceira fase, já no século XIX e entrada do século XX, que é a fase da grande 

explosão do gado, quando se ganha muito dinheiro, as famílias dos donos das fazendas 

passam a morar na fazenda, que começam a ser bem planejadas, com construções de 

alvenaria, com móveis e louças luxuosas. Essas se chamam de Solares e são o que hoje se 

considera típica casa de fazenda, uma casa grande no centro da fazenda com uma varanda 

imensa ao redor. A diferença para a Casa Grande do litoral é que ela é reservada apenas para 

os donos da fazenda e sua família. Em geral, o vaqueiro que é o administrador da fazenda e 

tem um status melhor do que os outros trabalhadores, tem uma casa mais simples, mas 

também de alvenaria, sempre próxima ao curral e ordenha. Apesar de estar um pouco afastada 

da Casa Grande, está normalmente no mesmo terreno. Os trabalhadores moram próximo dos 

currais, seu local de trabalho. Normalmente, o fazendeiro que tinha uma boa casa na fazenda 

também tinha uma boa casa na cidade. 

As famílias, nos idos de 1900, ainda permaneciam patriarcalistas, e com casa 

exuberante, que demonstrava todo o poderio do senhor e de seu legado. 

O aristocrata do pastoreio, o homem que sucedeu ao sertanista indômito e rudo, com 

a sua mansão de pedra, tijolo e completada de adobe e muitas foram de barro, de 

taipa, mas de paredes grossas, impenetráveis a balas de repetição de logo, adobe 

puro, mas de vastidão considerável e de paredes reforçadas, apresentando aspecto de 

sólidas construções, aguentada em madeira-de-lei que se eterniza, enfileira-se, sem 

favor, entre os fundadores do Brasil. [...] quando detida e estancada penetração, 

surge, na plicatura do horizonte ciliciado pelas bandeiras, o arrogante perfil d a casa-

da-fazenda aristocrática. Deteve-se, parou a bandeira, quando os espinhos 
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esfrangalharam a couraça dos sertanejos, navalhando-lhes a pele. Tosqueada a 

estrada, surgiu o fidalgo da sua casa enobrecida por ele próprio. [...] E espalhou no 

campo conforto, a beleza das coisas boas conhecidas já dos homens civilizados no 

seu tempo. (Grifos do autor).
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Muito luxo na casa-da-fazenda, arrebatadora, extravagante, uma casa feita para 

sobreviver aos séculos, as intemperes, para pasmar os visitantes: 

Muito engradamento de velhas casas-de-fazendas daria para cobrir duas que três 

novas casas ainda hoje, [1954-1958] na forma das obras atuais. 
108

 

A madeira-de-lei se eterniza no ar. E se perpetua no chão. E sempre extraída no 

minguante da lua, para ficar isenta de bichar. 
109

 

E era madeira-de-lei no madeiramento do ar. Madeira-de-lei no travejamento da casa 

na madeirada do chão. Nas portas e nas janelas. Na mobília completa de jacarandá, 

gonçalo-alves ou vinhático, ou no símbolo rudo da rude justiça de então o tronco 

[...]. 
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[...] como o imaginário palacete da fazenda [...] resplendente de luxo e espelhos de 

Veneza, tipo de salão da Corte, atufados de guadamecins, tapetes, [...] o espelho 

riquíssimo, [...] ostentem jarros e serviços de fina porcelana, moveis e candelabros 

do solar [...] mobília de palhinha, entalhada e mesas de canto dos salões [...] 

possuindo peças tão finas de tão claro bom gosto, não tinha os cômodos com teto. 

Comprova-se, mais uma vez, que a ausência de forro para o telhado não significava 

deslustre para a mansão. E poderia o fidalgo substituir a quentura de um forro de 

madeira por discreto forro de esteira de pindoba, como verificou no sertão de Minas 

[...]. 
111

 

 

O sertão se aprimorou no luxo de certa forma mais rápido que o litoral, já que o litoral 

demorou mais dois séculos para ter luxo e o sertão menos de um século, todos passaram por 

períodos rústicos. 

E, a paisagem árida, sem a feminilidade constante das chuvas, não iria o solar 

pastoril, [...] apresentar-se igual, no seu luxo, nos atavios secundários, igual às casas 

de regiões mais poderosas economicamente. [...] o que espanta como desmentido no 

solar de Morrinho é a pobreza interna. O seu aspecto exterior ainda é de relativa 

imponência. (Grifos do autor)
112

 

 

Com isso chegamos às questões de gênero. Segundo Boaventura, no interior o homem 

manda na mulher como no litoral, com a diferença que no sertão a mulher não é plenamente 

submissa. Se por um lado, ela aceitava ser mandada pelo marido, por outro, ela trabalhava 

para fora e tinha seu próprio dinheiro, esse gasto com „bobagens‟ de mulher, coisas 

supérfluas. Até as sinhazinhas das fazendas do interior tinham seus negócios, por exemplo, 
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elas costuravam, faziam enxoval para quem ia casar e ganhavam por isso ou tinham plantação 

de flores, que eram vendidas na cidade, como mostram as diversas citações seguintes: 

Em muito solar saía a mucama a mercadejar, a oferecer o trabalho da sinhá. Este 

hábito de ganhar com o trabalho de agulha se acentuou entre as moças da vila. Da 

cidade, depois. Só trabalhava a sinhazinha, repita-se, para encher as horas na vida 

plácida da fazenda cheia de escravas para as suas ordens. 
113

 

Difícil, dificílimo a fazenda não contar com seu criatório perto de casa, no fundo do 

solar [...]. e as sinhazinhas, as sinhás, com as mucamas do peito, serviam de 

quiteiras, tratando das plantas, ordenando o trabalho de enxada das negras. Neste 

meio, floriam roseiras e cravos. 
114

 

Muito luxo e muitas jóias de sinhadonas e sinhazinhas provieram da pequena 

lavoura, vamos qualificá-las de lavoura doméstica. O fumo, às vezes virava coisa da 

sinhá e produção de sinhazinhas. 
115

 

Muita Imagem de Santo foi trocada com produto de alguns metros de crivo ou de 

renda. 
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Mesmo estando abaixo do homem na hierarquia patriarcal e sendo dependente deles, 

as mulheres teriam uma forma de independência parcial. Além disso, caso o marido viesse a 

falecer, como já foi mencionado, ela assumia a fazenda e fazia tudo que fosse necessário para 

manter e conservar a propriedade.  

Ao lado da grande lavoura subsidiária superintendida pelos homens, as iaiás, as 

sinhá-moçasgostavam de ter sua malhada de fumo. Era prazer para algumas 

sinhazinhas, mais desenvolvidas, mais atiradas, contarem com sua produção 

agrícola, alheia até ao comando do patriarca, dirigida por elas mesmas. O velho Pai 

só fazia beneficiá-la e puxar pelo preço na ocasião da vendagem da safra. 
117

 

É que ela bem tinha tristeza da indolência, de ser decorativamente preguiçosa, de ser 

socialmente e economicamente decorativa apenas. Do estrado, tipo de rústico 

acúbito do pastoreio, ou na rede, a mulher determinava e se cumpria tudo. E, assim, 

alargava-se a economia do solar, na domesticidade do trabalho feminino. 
118

 

Não era ociosa a mulher pastoril. Trabalhava em casa e administrava trabalhos dos 

escravos para sua economia própria. E, com vantagem se enviuvava. 
119

 

 

 A ideia da mulher semi-independente não é exclusividade de Boaventura, 

Capistrano já apresentava em seu livro Capítulos de História Colonial registros de varias 

fazendas herdadas por mulheres de seus falecidos maridos e pais, demonstrando assim que 

elas assumiam o controle destas terras, ele também demonstra que essas mulheres não eram 

totalmente independentes, já que necessitavam de um „testa de ferro‟, alguém que se 

apresentasse como procurar delas, nas negociações financeiras e nas reuniões políticas, e mais 

                                                 

113
BOAVENTURA, 1989. p. 57. 

114
Ibidem.p. 55. 

115
Ibidem.p. 55. 

116
Ibidem.p. 56. 

117
Ibidem.p. 55-56. 

118
Ibidem.p. 57. 

119
Ibidem.p. 56. 



42 

 

tarde temos Neves120, que apresenta e demonstra muitas fazendas comandas por mulheres que 

também necessitavam de um procurador, demonstrando assim que as mulheres tomavam as 

decisões, mas não podiam andar em „lugares de homens‟, sendo assim tinham uma 

independência parcial, elas tomavam as decisões, detinham o dinheiro, mas eram 

representadas por homens, que muitas vezes as obedeciam e não tomavam decisões próprias, 

mas eram o elo entre essas mulheres e o comércio e a política, „lugares de homens‟. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A palavra sertão hoje é associada à “fome e seca”, sendo que originalmente seu 

significado era “interior desconhecido”, “terra de dentro”. Sendo assim temos „sertão gaúcho‟ 

– o pampa, „sertão da amazônia‟ – a floresta, „sertão central‟ – o pantanal e o „sertão 

nordestino‟ – a caatinga. Boaventura cita todos estes sertões, mas fala especificamente do 

sertão nordestino, esta terra na qual ele nasceu e viveu. 

Este trabalho cumpri seu proposto de apresentar aos leitores e fazer um breve 

comparativo do tipo sertanejo nordestino descrito por Eurico Boaventura, este povo do qual 

ele descreve e demonstra os hábitos, costumes, morada, vestes e principalmente seu 

surgimento. Propus-me a demonstrar e comparar brevemente o ideário de sertanejo de 

Boaventura utilizando os signos construtivos deste povo, na visão desse autor, como a casa, a 

roupa, a família e a religião. 

Para Boaventura, eles foram responsáveis principalmente pela expansão do território, 

com as entradas e bandeiras, as quais tinham como objetivo buscar força de trabalho – os 

índios – no interior do território, mas que também acabavam explorando e conquistando 

terras, o que auxiliava o reino na exploração, demarcação e defesa do território, muitos destes 

homens acabaram por se fixar no interior, demarcando as fronteiras e povoando o sertão. 

Constatamos que, na leitura euriquiana, não só de exploradores teria sido formado o 

sertanejo, mas também de índios e negros, uma mistura de povos, assim como o restante do 

Brasil, mas com suas peculiaridades devido ao isolamento, o abandono, a distância e as 

dificuldades climáticas, territoriais e da pouca população. Nesse sentido, o seu sertão seria um 

território demarcado pelo seu povo e seus costumes, sem limites oficiais e definidos; o sertão 

nordestino, por exemplo, se estenderia por todos os estados do nordeste brasileiro, mas sem 

fronteiras rígidas. A demarcação territorial é feita apenas pela cultura e costumes. 

Ainda segundo Eurico, em sua vivência desbravadora foram os sertanejos também que 

guerrearam contra índios e espanhóis, sua função principal proteger o território; foram eles os 

criadores de gado que alimentaram todo o Brasil, as minas, a cana, o café, com a produção do 

charque e da farinha. 

O sertanejo, assim, além de desbravar e guerrear, também teria se fixado nos novos 

territórios do interior, demarcando as fronteiras e protegendo-as, criando gado e povoando o 

interior, criando um novo povo com seu jeito próprio e costumes mistos. Para Eurico, o 

sertanejo seria um povo pois possui uma cultura própria, um território, uma religiosidade e até 
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mesmo um dialeto. O sertanejo poderia ser reconhecido e individualizado, sendo assim se 

caracterizaria como um povo único e com características próprias. 

Boaventura apresenta seu ideário de sertanejo baseado em seus estudos de outros 

autores, mas também muito em razão das memórias e convivência com este povo. Ele nos 

apresenta aspectos sobre os quais outros autores também haviam discursado, bem como traz 

leituras próprias, no que diz respeito as questões especificas do nordestino, a exemplo das 

relações de gênero no sertão, onde as mulheres seriam semi-independentes, ideia que só é 

revista mais tarde por Erivaldo Fagundes Neves. Já no que diz respeito a temas comuns a 

outros territórios, discutidos por outros autores, Boaventura tenta traçar paralelos de 

pensamento, seja criticando ou complementando as ideias. Tentamos assim traçar também 

paralelos entre estes autores, citando-os brevemente, como Oliveira Viana, Euclides da 

Cunha, Capistrano de Abreu, Nina Rodrigues e Gilberto Freyre que são as principais 

influências ou antagonistas às interpretações de Boaventura. 

Boaventura discorda e concorda destes autores. Suas principais discordâncias são com 

Capistrano de Abreu, quando este diz que os nômades e os vaqueiros seriam um só tipo, mas 

para ele eram tipos diferentes. Discorda também de Euclides da Cunha, pois para Boaventura 

ele apresenta um tipo de sertanejo preguiçoso, enquanto este pensa ser o sertanejo um povo 

sempre trabalhador. Diverge ainda de Nina Rodrigues, pois para ele o aprimoramento 

genético é feito pelas necessidades de sobrevivência e pelo ambiente. Observamos 

discrepâncias em relação a Nelson Werneck Sodré, pois este achava que não haviam roupas 

especificas que demarcassem o tipo de uma população, principalmente um labor, e 

Boaventura sustenta que o sertanejo possuía sim uma vestimenta única para seu labor e que 

demarca seu povo. 

Mas Boaventura também concorda com muitas ideias destes mesmos autores No caso 

de Capistrano de Abreu, ele concorda que as famílias chegaram na segunda fase do gado e 

também com as fazendas administradas por mulheres e na semi-independencia destas. Com 

Euclides da Cunha, ele concorda na a ideia de que a religião é ponto principal para formação 

de um povo. Enquanto que, como Nina Rodrigues, ele assume a miscigenação, mesmo 

dizendo que a „purificação‟ era feita pelo ambiente. Já em relação a Nelson Werneck Sodré, 

ele concorda com a ideia de que as roupas são sim um demarcador social e financeiro. 

Boaventura também concorda com outros autores, como Ulisses Lins, quando este diz que 

todo fidalgo um dia foi vaqueiro; Pedro Calmon, para quem a escravidão vai desaparecendo 

quanto vai se adentrando o sertão e Gilberto Freyre, como qual Boaventura concorda 

plenamente com a oposição entre litoral e sertão. 
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Todas essas concordâncias e discordâncias servem para conseguirmos analisar e 

visualizar o pensamento de Boaventura, bem como para perceber suas influencias acadêmicas. 

Em seu livro ele trás muitos mais comparativos com outros autores, os quais não cabiam neste 

trabalho, inclusive em temas mais específicos. O livro Fidalgos e Vaqueiros, é uma fonte 

muito rica, com muitos temas e aspectos para debate e análise, mas aqui selecionei aqueles 

que considerei como principais na construção do sertanejo, a morada, a família, a religião e a 

roupa. 
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