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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar a memória de luta e disputa dos trabalhadores rurais 

negros pela posse da terra em Feira de Santana na transição dos anos 1970-1980. 

Momento histórico em que a permanência dos lavradores no chão em que nasceram foi 

ameaçada por ações de reintegração de posse grilagem. Tenta-se compreender a trajetória 

de lutas dos sujeitos pretos e discutir as táticas de significação do uso da terra.  Para isso, 

acessar as memórias dos homens e mulheres que protagonizaram a luta, desfiando, pelo 

fio da oralidade, as costuras que as personagens teceram para contar daqueles 

acontecimentos. Buscando outros olhares, também se investigou a mirada que jornais da 

cidade deu sobre os fatos que se desenrolavam naquele pedaço de chão da Bahia. 

Concluiu que a afirmação da posse da terra foi fundamental para a organização das 

sociabilidades negras da região da fazenda Candeal II. 

PALAVRAS- CHAVE: Luta- Memória- Conflito- Candeal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the memory of the struggle and dispute of black rural workers 

for land ownership in Feira de Santana in the transition from the 1970s to the 1980s. 

Historical moment in which the permanence of farmers on the ground where they were 

born was threatened by repossession actions. An attempt is made to understand the 

trajectory of the struggles of black subjects and to discuss the tactics of the meaning of 

land use. For this, access the memories of the men and women who were the protagonists 

of the fight, unraveling, through the thread of orality, the seams that the characters wove 

to tell of those events. Seeking other looks, the view that newspapers in the city gave to 

the facts that were unfolding on that piece of land in Bahia was also investigated. He 

concluded that the assertion of land ownership was fundamental for the organization of 

black sociabilities in the Candeal II farm region. 

KEY WORDS: Struggle-Memory-Conflict- Candeal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................12 

1 CONSTRUÇÕES DAS NARRATIVAS FEMININAS E MASCULINAS SOBRE 

A FAZENDA CANDEAL II........................................................................................26 

1.1 TRILHANDO OS CAMINHOS: NA COMPOSIÇÃO DO TEMPO E MEMÓRIA 

COSTURANDO AS NARRATIVAS DAS GENTES DO 

CANDEAL................................................................................................................26 

 1.2 NA LUTA PELA TERRA AS MULHERES PROTAGONIZAM SUAS 

HISTÓRIAS...................................................................................................................39 

2 DISPUTA PELA POSSE DA TERRA: O CONFLITO DE TERRA NA FAZENDA 

CANDEAL II .................................................................................................................49 

2.1A QUESTÃO DA TERRA .........................................................................................50 

2.2 O CONFLITO DE TERRA: O ASSASSINATO DO AGRICULTOR JOAQUIM 

PEREIRA DOS SANTOS...............................................................................................60 

3 TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................73 

 

4 LISTA DE FONTES ...............................................................................................76 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................79 

 

5 ANEXOS......................................................................................................................84 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

1 INTRODUÇÃO  

“Nossos passos vêm de Longe...” 

Jurema Werneck  

 

Os caminhos percorridos para a construção desta pesquisa formam uma trajetória 

marcada pela labuta, alimentam passos que me constituem enquanto pesquisadora. Na 

esteira da escuta atenta e ao olhar as minuciosidades deixadas no tempo e aos rastros que 

representam a organização e luta de um povo pelo direito à vida. Refazer e reconstruir 

esses caminhos possibilitaram uma conexão aos chãos do passado, que colocou em 

contato com os meus antepassados e ancestralidade, trazendo conhecimento e 

aprendizado sobre a história daqueles que me fazem ficar mais forte, além disso, as 

experiências de pertencimento, luta, organização e resistência da roça.   

Este trabalho pretende analisar a memória de luta e disputa dos trabalhadores 

rurais negros pela posse da terra em Feira de Santana, na fazenda Candeal nos anos 1970-

1980. Momento histórico em que a permanência dos lavradores no chão em que nasceram 

foi ameaçada por ações de reintegração de posse grilagem. O período de disputas foi 

fundamental para a consolidação da organização comunitária do Candeal II. 

O Candeal é uma comunidade tradicionalmente Quilombola, teve o 

reconhecimento junto a fundação Cultural Palmares – FCP, no ano 2016. A fazenda 

Candeal é uma comunidade tradicional, quilombola, rural e está localizado no Distrito de 

Matinha, pertencente ao município de Feira de Santana situado na região Nordeste do 

Estado da Bahia. Segundo a Lei Municipal nº 2831/2007 o Distrito de Matinha é 

composto por 17 comunidades, localizado a Leste da BR-116 Norte.  Sobre as origens do 

distrito, nos fala Railma dos Santos Souza:   

O nome Matinha remete à história da região, à história da agência negra 

na região (...). Segundo a memória dos moradores e moradoras da região 

a Matinha dos Pretos teria origem a partir da fuga de escravizados e 

escravizadas da Fazenda Candeal, que quando revoltavam-se com as suas 

condições de trabalho, fugiam para uma mata pequena, porém fechada, 
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que ficava no interior da própria propriedade, daí o nome de Matinha dos 

Pretos2.  

Conforme o Censo Demográfico do Instituto e Estatística (IBGE-2010), o Distrito 

da Matinha foi criado em 2008 através de uma consulta popular, por meio desta a 

população decidiu pela criação do distrito. O Candeal II é uma das comunidades que 

integram o Distrito da Matinha dos Pretos que está localizado a 16km de distância da sede 

central do município de Feira de Santana. Daiane da Fonseca Pereira3, afirma que a 

comunidade rural fazenda Candeal tem em suas histórias marcas deixadas pela 

escravidão, o que culminou em um conflito pela propriedade da terra na segunda metade 

no século XX, evento este que é um marco histórico para a comunidade e resultou no 

objeto de pesquisa o qual este trabalho pretende analisar. Para Pereira, há um apagamento 

do passado escravista da comunidade, quanto da disputa pela terra, que até pouco tempo 

era apenas conhecido por alguns moradores que o vivenciaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base Cartográfica Banco de Dados IBGE, 2010. Mapa do Distrito da Matinha4. 

 
2 SOUZA, Railma dos Santos. Memória e História Quilombola: Experiência negra em Matinha dos 

Pretos e Candeal Feira de Santana-Ba. Dissertação de Mestrado Profissional em História da África, da 

Diáspora e dos Povos Indígenas- Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2016, p.18. 
3 PEREIRA, Daiane da Fonseca. Fazenda Candeal II: História e Memória.In: MIRANDA, Eduardo O. 

(Organizador). Educação Afro-Brasileira: encruzilhadas das experiências culturais. Salvador-BA, Kawo-

Kabiyesile, 2015. p.81. 
4 Imagem contida na dissertação de mestrado de Elane Bastos de Souza. Terra, Território, Quilombo: à 

luz do povoado Matinha dos Pretos- BA. Salvador, UFBA, 2011. (p.17) 
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A comunidade de Candeal II é uma comunidade quilombola, certificada pela 

Fundação Cultural Palmares no ano de 2016, a partir das reivindicações de seus membros, 

que por se compreenderem enquanto quilombolas, a partir da definição  inaugurada com 

o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, 

que informa que: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os respectivos títulos5.”  Dessa forma, o INCRA (Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária), a quem cabe a titulação das terras quilombolas, considera que 

quilombolas são: “...os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-definição, com 

trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida6.” 

É um estudo que parte do interesse de escutar os muitos falares sobre a formação 

da comunidade do Candeal II, em torno da sua organização a partir do conflito de terra. 

É a partir da circulação de uma memória coletiva sobre a existência do conflito pela posse 

da terra que surgiu o interesse do trabalho, são as falas que trazem lembranças vivas sobre 

aquele pedaço do passado, lembranças que funcionam como um cimento para a 

organização comunitária das gentes pretas do Candeal. 

O trabalho bebe das contribuições da História Oral buscando recuperar as relações 

entre o vivido e o narrado. Procuro compreender, através da memória dos trabalhadores 

rurais, as possíveis táticas de ressignificação da posse da terra, me aproprio aqui da noção 

cunhada por Michel Certeau, para quem tática seria: “o movimento ‘dentro do campo de 

visão do inimigo’ (...) e no espaço por ele controlado”, a astúcia determinada pela 

ausência de poder7”. Para isso, o acesso às memórias dos trabalhadores rurais que se dá 

através das narrativas dos protagonistas da luta pela terra. Nesse sentido, as narrativas 

históricas permitem reconstruir o passado, tendo como base os relatos orais. Para Maurice 

Halbwachs8, a reconstrução do passado é feita com ajuda de dados emprestados do 

 
5 Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Brasileira. Disponível em: 

https://quilombos.files.wordpress.com/2007/12/artigos-68-215-e-216.pdf. Acessado em 10/03/12016 às 

20:37. Grifos meus.   
6 Instrução Normativa INCRA nº 57 de 20/10/2009 que “regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 

2003.”. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=78048. Acesso em: 19/07/2021 
7 CERTEAU, Michel. A invenção do Cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 9ª 

edição. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 100. 
8 HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Editora centauro, 2003. 
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presente. Além das fontes orais, busca-se nos jornais outros olhares sobre os 

acontecimentos que se desenrolavam na história da comunidade Candeal.  

   Marieta Moraes Ferreira9 analisa que a História Oral enquanto instrumento 

metodológico permite enunciar perguntas e estabelecer conexões entre forma de 

empregar os conceitos no lugar da história e memória. Delgado10, defende que a História 

Oral permiti elaborar à produção de narrativas como fontes do conhecimento. Este 

trabalho busca contribuir para a memória acerca da história do município de Feira de 

Santana, e a necessidade de podê-la registrar e documentar os acontecimentos e fatos 

guardados na memória daqueles que fizeram e fazem parte da história. Dessa forma, a 

História Oral como método para o desenvolvendo deste trabalho se insere a partir “de um 

procedimento metodológico que busca pela construção de fontes e documentos, registrar 

através de narrativas induzidas e estimuladas testemunhos versões e interpretações”11.  

Compreendo que a História Oral é uma ferramenta metodológica que dá base para 

a produção do conhecimento histórico oriundo de depoimentos. Para isso, foi utilizado 

desse instrumento com os/as moradores /as da localidade do Candeal II. Assim, foi 

possível identificar através das narrativas rastros das lembranças, registros, observações, 

silêncios, emoções, reflexões e testemunhos tendo como base as análises das experiências 

de vida dos trabalhadores rurais, e por meio delas evidenciar informações sobre o conflito 

ocorrido na década de 1970, trazendo à tona as disputas na segunda metade do século XX 

sobre as questões agrárias no país. 

Falar sobre a trajetória dos trabalhadores rurais é mergulhar nas experiências de 

cada sujeito, gestadas na vida que constitui diversas formas de organização social e de 

como interpelam o mundo. Segundo Edward Thompson12, a experiência histórica 

desempenha um papel fundamental entre a consciência social. Compreender as 

experiências apreendidas pelos trabalhadores rurais consiste em analisar como a memória 

de luta pela posse da terra foi importante para que os sujeitos utilizassem das táticas de 

organização comunitária.  

No recorte escolhido, deu-se importante luta pela manutenção da posse da terra. 

Foi quando apareceu pelas terras da antiga fazenda um sujeito denominado de Zeca 

 
9 FERREIRA, Mareita de Moraes. História oral: velhas questões, novos desafios. In: CARDOSO, Ciro 

Flamarion & VAINFAS, Ronaldo.Novos domínios da História. Rio de Janeiro: Elevier, 2012. 
10 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História oral – memória, tempo, identidades. 2 ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2010. 
11 ALMEIDA apud Delgado, 2006. p.15. 
12 THOMPSON, Edward. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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Portugal, que afirmava ser dono da propriedade, a partir de um título, contava com o forte 

apoio da polícia que exigia a saída dos posseiros das terras da fazenda Candeal. 

  A proposta do recorte temporal concentra-se entre o período de 1970-1980 por ser 

um momento de acirramento da disputa pela terra na comunidade, sobre a existência de 

um conflito pela posse da terra, que culminou na morte do agricultor Joaquim Pereira dos 

Santos que fazia parte, juntamente com mais cento e vinte famílias, das gentes negras que 

lutavam pelo acesso a posse da terra no Candeal. 

Nessa época, os agricultores rurais encontraram apoio junto a duas entidades: a 

FETAG13, MOC14 e o STR15 que davam orientações às cento e vinte famílias e 

disponibilizavam advogado para defender a causa dos agricultores, contra o proprietário 

que dizia ter um documento alegando ser dono das terras da fazenda Candeal.  

O relato do Senhor João Miúdo que ele era então arrendatários do Sr. 

Artur Alves, identificado como filho natural do tenente-Coronel Antônio 

Alves. Segundo relatos dos moradores, um sujeito identificando-se como 

Zeca Portugal recorreu judicialmente pela retomada da posse pela terra 

da fazenda Candeal, que alegava ser de sua propriedade16. 

Souza,” parte da hipótese da presença de um campesinato negro na região17, a 

partir da análise do conflito de terra na fazenda Candeal. Souza tece algumas reflexões 

sobre a formação do campesinato brasileiro que segundo a autora, “é marcado pelo 

histórico de exclusões provocada por séculos de escravidão e pelas construções de um 

modelo produtor das contradições existentes no sistema sócio - econômico”18.  

A partir do processo de luta dos trabalhadores rurais pelo acesso as terras, e das 

memórias sobre este ocorrido na região, os relatos dos moradores nos informam que 1980 

a comunidade consegue ter estabilidade no que diz à posse legal das terras, ou seja, as 

cento e vinte famílias conseguiram a titulação da propriedade da terra. Ao analisar este 

conflito é importante pensarmos sobre as lutas pela posse da terra realizadas no país na 

segunda metade do século XX.  

 
13 Entidade de representação dos Trabalhadores Rurais- Federação dos Trabalhadores na Agricultura. 
14 Entidade representativa organizacional de movimentos de base -Movimento de Organização 

Comunitária. 
15 Sindicato dos Trabalhadores rurais. 
16  SOUZA, Op. Cit. p.19. 
17 Segundo Souza refere-se as comunidades de Matinha e Candeal II ao longo do século XX. 
18 SOUZA, Idem. p.19.  
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Segundo Silva19, na região Nordeste se configura entre as décadas de 40 e 60 como 

uma grande arena de conflitos entre os camponeses e latifundiário. Desse modo, a 

formação de movimentos sociais coloca em questão modelo fundiário presente no país. 

Para CONTAG20, “a estrutura agrária, cuja caraterística dominante é a concentração cada 

vez maior da terra, aliada a toda uma política de favorecimento da grande propriedade”. 

Conforme mencionam Matos et al:  

No Brasil, as lutas e os movimentos sociais que buscam o direito a terra 

ainda enfrentam violência social e institucional. Para isso, a existência de 

mecanismos de proteção e defesa da questão agrária no país como 

Estatuto da Terra e da constituição federal21. 

Pensar na questão da posse pela terra no território brasileiro decorre de problemas 

de ordem social, uma vez que a terra apresenta uma fonte de riqueza e poder. Repensar 

nos sujeitos que tem acesso à terra é debruçar na estrutura fundiária no país, palco de 

tensões e disputas históricas. Conforme Sônia Regina de Mendonça22, “os conflitos é um 

canalizador gestado pelas lutas de classes, uma vez que a ideia de um conflito social 

assumiria uma manifestação de disputa entre frações de classe”. 

As questões no meio agrário brasileiro formam discussão complexa e ampla, 

dentro da qual trataremos de analisar a experiência do conflito de terra na Comunidade 

Fazenda Candeal II.  Sobre assunto, Bernardo Mançano Fernardes23, aponta que “a 

questão agrária é gestada a partir da condição estrutural do capitalismo que produz a 

concentração de riqueza e o latifúndio”. Historicamente, a estrutura agrária no Brasil é 

definida pelos interesses dos grupos dominantes, dos que detém anseios políticos, sociais 

e econômicos na sociedade pela manutenção de poder. 

No Brasil hoje a questão da terra não é um problema principalmente legal 

e nem econômico. É uma questão política que determina o tipo de 

sociedade em que vivemos24. 

A história da comunidade é uma síntese da conjuntura política do Brasil, que 

durante o século XX teve inúmeros conflitos no campo tensionando as disputas 

 
19 SILVA, Thiago Moreira e Melo. A presença das ligas camponesas na Região Nordeste. XIX 

Encontro Nacional de Geografia Agrária, São Paulo, 2009, p.1-29. 
20 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -CONTAG, P.49. 
21 Matos, Silva, Souza, 2017.p.9-10. 
22 MENDONÇA, Sonia Regina. Estado e políticas agrícolas na historiografia brasileira (1930- 1964). 

Conhecimento histórico e diálogo social. Natal –RN, julho de 2013, p.2. 
23 FERNANDES, Bernardo Mançano.Questão Agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. 

In:Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de Conflitos no Brasil. Antônio Márcio Buainain 

(Editor). Editora da Unicamp, 2008, p.4. 
24 CESE, 1996, p.19. 
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territoriais. No contexto da Ditadura Militar a situação no campo se agravou, com um 

aumento significativo dos conflitos durante a década de 70 em que muitos movimentos 

sociais foram atacados, sofreram repressão devido às  condições políticas e econômicas   

que perpassava no Brasil nesse período. No estado da Bahia, durante esse contexto, 

diversos conflitos pela posse da terra entre grileiros e posseiros ocorreram, demostrando 

as lutas e organizações populares pelo acesso a ela. Antônio Márcio Buainain sobre o 

conflito expõe: 

O que justificam a permanência do conflito têm forte ligação com as 

raízes históricas da formação do Brasil e com as questões econômica 

institucional: a concentração da propriedade fundiária; a precariedade do 

sistema de registro titulação de terras em amplas áreas das regiões de 

ocupação recente. Sendo que os conflitos estão relacionados ao 

protagonismo dos movimentos sociais e a crise social25.  

De acordo com Buainain, a questão dos conflitos de terra no Brasil é um dos 

problemas de ordem conservadora e do processo de desenvolvimento brasileiro. Pode-se 

afirmar que a terra ocupa um papel central na economia da sociedade brasileira, bem 

como fonte de poder e reserva de valor, beneficiando o desenvolvimento agropecuário, e 

favorecendo a concentração da propriedade privada com o desenvolvimento do 

capitalismo no campo. Diante disso, podemos dialogar com, Fernandes,26 que aponta a 

conflitualidade é um processo de relações que coloca os interesses, ações e conflitos em 

destaque. Para o autor, “o conflito é o estado de confronto entre forças opostas, relações 

sociais distintas, em condições políticas adversas, que buscam por meio da negociação, 

da manifestação da luta popular27. 

Os fatores que expõem o campo do conflito estão ligados ao processo do 

enfrentamento das classes sociais, demarcado pelos fatores raciais.Este é um fenômeno 

que revela os acontecimentos de conflito por terra no campo brasileiro e suas 

contradições, em que coloca o território enquanto um espaço político associado às 

relações de poder, domínio e controle político, isto resulta em um sistema gerador de 

conflitos. Durante o período da ditadura militar intensificou em muito conflitos no campo 

provocados pela concentração de terras nas mãos de latifundiários no país. 

 Contrapondo isso, a luta pela terra é uma ferramenta política capaz de promover 

questionamento da concentração de propriedades rurais no país. Conforme afirma 

 
25 BUAINAIM,2008, p.9-10.  
26  FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão Agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial. 

In:Luta pela Terra, Reforma Agrária e Gestão de Conflitos no Brasil. Antônio Márcio Buainain 

(Editor). Editora da Unicamp, 2008, p.26. 
27 FERNANDES,2008, p.26. 
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Fernandes, “a luta pela terra e a reforma agrária e a perspectiva de superação aos dilemas 

e aos problemas da questão agrária no país”. É fundamental entender a luta enquanto 

instrumento político de resistência a partir do viés da articulação, organização, 

protagonismo e resistência. 

Refletir sobre as questões que atravessam os conflitos no campo sociedade 

brasileira é descortinar toda uma estrutura de manutenção do racismo e mecanismo de 

poder e controle social. Uma vez que, a questão agrária no país está atravessada pelas 

relações entre raça e classe. Clóvis Frederico Ramaiana Moraes de Oliveira, evidencia 

esse mecanismo presente no território brasileiro: 

A ferida mais profunda do racismo antes do fim da escravidão, 1850 “lei 

de terras”, organização legal que facilitou caminhos para a formação de 

latifúndios e criou mecanismos para que às gentes que não fossem 

brancas ou pertencentes a branquitude tivessem acesso à terra.28 

Os mecanismos que estruturam o racismo na sociedade brasileira é salientar dos 

instrumentos de forças políticas que determinam o sistema de poder. Em diálogo com 

Sílvio Almeida29, o racismo é uma estrutura que é fruto das noções históricas que 

promovem a construção das hierarquias raciais na sociedade brasileira, negando as 

existências dos corpos e territórios negros com ações violentas de desumanização dos 

sujeitos. A luz disso, destacamos  que a lei de terras de 1850,  foi um instrumento que 

possibilitou a manutenção dos “interesses combinados de fazendeiros e comerciantes 

instituído por meios legais e judiciais da continuidade do padrão e exploração da força do 

trabalho30”.Por outro lado, temos a promulgação do Estatuto da Terra Lei nº 4.505 de 30 

de novembro de 1964, criado no contexto da ditadura militar como resposta aos 

movimentos sociais no campo, tinha por objetivo o desenvolvimento agrícola no campo 

por meio do capitalismo. Nesse sentido, o estatuto da terra se insere enquanto um projeto 

político que: 

Promovia uma política movida pelas entidades patronais rurais, 

consagrou- se a separação entre a reforma agrária e a modernização da 

agricultura binômio tão caro aos articuladores do estatuto da terra, uma 

vez denotado, legitimar a capitalização da agricultura brasileira sem 

maiores alteração da estrutura fundiária do país31.  

 
28  OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana M. Empretecer Tanquinho: releituras da história do sertão, 

2020, p.5. 
29 DE ALMEIDA, Silvio Luiz. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento,2018. 
30 MARTINS, José Souza. O cativeiro da Terra. 9. Ed. São Paulo: Contexto, 2013, p.21. 
31 MENDONÇA, Sônia Regina. A questão agrária no Brasil: a classe dominante agrária – natureza e 

comportamento 1964 – 1990. STÉDILE, J. P. (org.). 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2006, p.51. 
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Este processo resulta em uma articulação exercida do estado através de Leis que 

ampliaram ações de cunho capitalista no campo, na promoção de projetos de 

modernização da agricultura brasileira pelo viés do controle político das populações 

rurais. Segundo Sergio Peixoto32, esse projeto conformou as relações sociais existentes 

no campo às redefinições introduzidas no processo de acumulação de capital na economia 

brasileira. Alécio Gama dos Reis, afirma que o papel do “capital enquanto relação social, 

tornou-se o novo poder que mediu a relação dos homens com o meio e dos homens entre 

si”33. 

Diante desses processos, devemos analisar a história vista de baixo. Segundo 

Walter Benjamin34,é preciso tecer a história a contrapelo para escutar e compreender as 

vozes que foram esquecidas/ silenciadas na história. Para tanto, a memória de luta do 

conflito pela posse da terra do Candeal são partes dos acontecimentos que nunca são 

contados. Analiso aqui trechos das histórias que marcam profundamente a região de Feira 

de Santana. 

A questão do campo atravessa a conformação da sociedade erguida pelos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais, sujeitos pretos e pobres construíram o que hoje a 

chamamos da cidade Princesa do sertão. Mayara Pláscido Silva35,diz que em Feira de 

Santana a composição das propriedades rurais médias e pequenas são dados que conforma 

as organizações agrárias de Feira de Santana. A posse da terra foi uma dinâmica 

econômica e comercial do munícipio entre o final do século XIX e início do XX, questão 

que impulsionou os conflitos demarcados pelos indicadores raciais dos sujeitos. Nos 

alargamentos das discussões historiográficas da história de Feira, conforme sinaliza Silva, 

a presença desses sujeitos em permanentes conflitos envolveram disputas de terras pelas 

tensões socio -raciais entre negros e brancos. Daiane Silva Oliveira36,nos auxilia pensar 

nessas tensões ao afirmar que: 

 
32 PEIXOTO, Sérgio Elísio Araújo Alves. A reforma agrária no Brasil: Uma leitura das décadas de 

1990 e 2000. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal da 

Bahia Salvador,2017.  
33 REIS, Alécio Gama dos. O que farpa o boi farpa homem: Campo das memórias dos Vaqueiros do 

Sertão de Irecê (1943- 1985). Feira de Santana, 2012, p.45. 
34 BENJAMIN, Walter. O Narrador. In: Magia e Técnica, Arte e Política - ensaios sobre literatura e 

história da cultura. Obras escolhidas, volume I, 2ª edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 
35  SILVA, Mayara Pláscido. “ Revolução sem sangue” na “ decantada pátria de Lucas” – Experiências 

de trabalhadores ( as) negros/ as e migrantes no Pós abolição. Feira de Santana (1890 -1930) Salvador, 

2017. 
36 OLIVEIRA, Daiane Silva. Instrução de pobres e negros em Feira de Santana: As escolas do 

professor Primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 1920) Feira de Santana, 2016. 
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A força política feirense nos primeiros séculos XX vinha dos fazendeiros 

feirenses e além das atividades agropecuárias nas fazendas muitos tinham 

no comércio sua fonte de renda, e isso mantinha a estrutura política e 

comercial do território37. 

  Os estudos historiográficos sobre Feira de Santana são fundamentais para 

compreender a consolidação da cidade que em grande medida parte das questões 

relacionadas ao meio rural. Para acessar  a memória de luta  sobre o conflito de terra 

utilizo do suporte da metodologia da História Oral,  através das entrevistas com os 

moradores/as  coletadas, semiestruturadas com perguntas relacionadas às trajetórias de 

vida dos/ as entrevistados/as, pois não segue um roteiro fechado e permite que estes/estas 

sintam-se mais confortáveis e livres para rememorar e falar - e conversas informais com  

moradores e moradoras do local sobre o conflito de terra, que possibilitou levantar 

informações dos sujeitos envolvidos no processo, e isso  possibilitou caminhos para as 

construções das narrativas.  

Os sujeitos entrevistados desta pesquisa são moradores mais velhos da 

comunidade quilombola Candeal II, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, negros/ as que vivem e lidam com a labuta do campo e participaram da formação 

e organização da comunidade. Mergulhar nas experiências e trajetórias de vidas desses 

sujeitos é tecer narrativas composta pelas memórias e as lembranças que atravessam suas 

histórias.   

A base deste trabalho parte da perspectiva da História oral, para as autoras Meihy 

e Holanda38 “a História oral é uma parte do conjunto de fontes orais e sua manifestação 

mais conhecida é a entrevista”. Caracterizada como uma metodologia de pesquisa que 

busca ouvir e registrar vozes dos sujeitos silenciados da história, e possibilita inseri-los 

dentro dela. Partindo dessa perspectiva da História Oral, as entrevistas entram como um 

suporte de coletas de dados que possibilitam obter informações da memória daqueles 

moradores que participaram da luta pela terra. Nesse sentido, partindo das concepções 

das autoras, a documentação oral é um suporte material derivado de linguagem verbal 

expressado através da coleta de dados acerca das entrevistas, que permite que a 

documentação oral seja aprendida por meio de gravações eletrônicas feitas com o 

propósito de registro torna-se fonte. A História Oral coloca em questão a necessidade de 

evidenciar às vozes de grupos que foram silenciados, a fim de formular antigas e novas 

 
37 OLIVEIRA, Op. Cit. p. 29-30. 
38 MEIHY, J. C. S. B.; HOLANDA, F. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Editora 

Contexto, 2007, p-14. 
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questões que estão presentes na sociedade. Tendo como ponto de partida entrelaçar visões 

na construção do conhecimento histórico. Conforme afirma Paul Thompson: 

A realidade é complexa e multifacetada, e um mérito principal da história 

oral, em muito maior amplitude do que a maioria das fontes permite que 

se recrie a multiplicidade original de pontos de vistas.39 

As oralidades possibilitam o historiador reconstruir o passado a partir de outros 

olhares. Trazendo a luz as realidades, a partir dos métodos, significados para 

interpretações da história registrando as lembranças e as experiências históricas. Para 

Jacques Le Goff, a memória é como uma propriedade de conservar e resguardar certas 

informações e representar através das lembranças o passado40. De acordo com Marilena 

Chaui41“(...)a memória é evocação do passado. É a capacidade humana para reter e 

guardar o tempo que se foi, salvando- o da perda total”. Desse modo, esse texto busca 

trazer uma narrativa comprometida com o passado, lembrar de um tempo marcado por 

labutas, violências, silenciamentos e resistências. 

Maurice Halbwachs42, em sua obra “Memória Coletiva” que nos traz a concepção 

que toda a memória é coletiva, e como tal, elas se constituem em elementos essenciais da 

identidade na percepção de si e dos outros. Para isso, a memória individual está em 

estreita relação com a memória coletiva, de tal modo que as recordações que podem 

parecer puramente pessoais, na realidade tomariam parte na memória coletiva, à medida 

que elas somente seriam possíveis recorrendo-se à memória do grupo. Nesse sentido, em 

diálogo com Halbwachs, busco compreender a memória coletiva acerca do conflito de 

terra na fazenda Candeal II. 

Marieta de Moraes Ferreira,43 afirma que a História Oral é uma linha 

historiográfica que explora as relações entre a memória e história, rompe com uma visão 

determinista que limita a liberdade dos homens, coloca em evidência a construção dos 

atores de sua própria identidade e equaciona as relações entre o passado e presente, ao 

reconhecer que o passado é construído segundo as necessidades que se apresenta no 

presente em que: 

 
39 THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1922. (p,25) 
40 LE GOFF, Jacques. História & Memória: Tradução Bernardo Leitão. 7ª edição revista-campinas, SP: 

Editora Unicamp, 2013. 
41 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p.125 
42 HALBWACHS, M. Op. Cit, 2003, p.423. 
43 FERREIRA, Marieta de Moraes. História, tempo presente e história oral. Topoi (Rio J.) [online].2002, 

vol.3, n.5, p324. 
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O tempo e a memória constituem-se em elementos de um único processo, 

são fontes de ligação, elas de corrente, que integram as múltiplas 

extensões da própria temporalidade em movimento44. 

E nesse sentido, a memória nos dá subsídios para o desenvolvimento da 

metodologia da História Oral que pode ser entendida conforme Alberti,45 um método de 

pesquisa em histórica antropológica, sociológica, que privilegia a realização de 

entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam acontecimentos 

conjunturas, visões de mundo, como maneira de se aproximar do objeto de estudo. Trata-

se de estudar acontecimentos históricos, sobre instituições, grupos sociais, categorias 

profissionais, movimentos entre outros. 

Para além das fontes orais, utilizo outro conjunto de fontes que são os jornais. 

Serão utilizados os jornais de Feira de Santana, da década de 1970, jornais como Folha 

do Norte, Jornal Feira Hoje, e o Jornal Tribuna imprensa disponibilizado no site da 

Biblioteca Nacional, que notificam melhor em seus noticiários a existência do conflito de 

terra na Fazenda Candeal II na década de 1970.  E o dossiê sobre apuração do conflito 

entre policiais militares e posseiros que resultou na morte do posseiro Joaquim Pereira 

dos Santos, disponível no Arquivo Público do Estado da Bahia.  

A utilização dos jornais como meio de pesquisa é uma rica fonte que dá abertura 

aos caminhos metodológicos na leitura do passado. As edições dos jornais citados acima 

nos ajudam a compreender de maneira qualitativa sobre as notícias correspondentes ao 

conflito pela posse da terra, trazem informações referentes ao munícipio de Feira de 

Santana, bem como nos possibilitará identificar quais os discursos que permeavam nas 

manchetes/ noticiários. Para isso, este corpo documental é importante para analisar o 

contexto da época, e os aspectos políticos econômicos e sociais que perpassavam no 

período aqui estudado. 

É nessa perspectiva que esta pesquisa busca dialogar com as fontes, para 

construção da proposta teórico-metodológica deste trabalho. Com a intenção de apreender 

aquilo que subsiste na oralidade e nos documentos oficiais sobre a memória e a história 

da comunidade fazenda Candeal II. Os testemunhos orais dos moradores homens e 

mulheres que vivem na localidade possibilitarão compreender a formação da comunidade 

 
44 DELGADO apud CHAUÍ 2003, p.16. 
45ALBERTI,Verena.Fontes Orais: História dentro da História.In: PINSKY, Carla 

Bassanezi(organizadoras). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto,2005. 
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a partir das memórias dos sujeitos que fizeram e fazem parte da luta pela posse da terra. 

Conforme apresenta Delgado “memória atualiza-se e presentifica o passado a partir da 

experiência vivida dos sentimentos preservados. Através da narrativa integre- se ao 

cotidiano elaborando significados”46.  

 Trilhando os caminhos da pesquisa. esse texto está estruturado em dois capítulos. 

No primeiro capítulo intitulado, “As construções das narrativas masculinas e femininas 

sobre a comunidade fazenda Candeal II”, proponho trazer as narrativas dos moradores/as 

sobre a formação e organização da comunidade fazenda Candeal II, sob o olhar das 

percepções masculinas e femininas da história do lugar, através das oralidades trazer as 

narrativas das experiências de vida dos sujeitos estabelecendo relações com o campo no 

município de Feira de Santana. Para isso, utilizamos das contribuições masculinas e 

femininas daqueles/daquelas que foram e são sujeitos sociais participantes deste processo. 

Pretendo analisar as construções sociais elaboradas no lugar como as práticas, costumes 

e tradições. Entendendo que as gentes do Candeal foram e são protagonistas da construção 

da comunidade. Trazer as relações construídas e estabelecidas dos trabalhadores com a 

terra é desenhar as trajetórias e experiências históricas constituídas no espaço e tempo a 

partir da memória. 

No segundo capítulo intitulado “Disputas pela posse da terra na fazenda Candeal” 

proponho adentrar na questão que centra os objetivos deste trabalho historiográfico, 

analisando as construções das memórias sobre o processo de resistência e organização 

dos trabalhadores rurais acerca da luta pelo acesso à terra em Candeal II. As narrativas 

das memórias são de suma importância para compreender o processo histórico do conflito 

de terra que culminou no processo de luta, contexto no qual ocorreu o assassinato de 

Joaquim Pereira dos Santos. Buscando assim mergulhar nas experiências e trajetórias dos 

trabalhadores rurais nas estratégias de luta e as tensões políticas, econômicas e sociais, 

bem como, os interesses atravessam as ações dos sujeitos durante esse processo. O 

objetivo deste capítulo é reconstruir o episódio que marca o processo histórico importante 

para as gentes do Candeal constituindo como marco para a formação e organização 

comunitária. Nesse sentido, as narrativas compõem lugares na memória como tradução 

do tempo.  

Este estudo possibilitou compreender a importância do debate de acesso à terra 

sendo fundamental para pensar sobre a complexa questão da história agrária no Brasil. 

 
46 DELGADO, 2003 Op. Cit. p.17. 
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Dessa forma, esse debate não se esgota aqui, e necessário refazê-lo constantemente, uma 

vez que põe em relevo as disputas e tensões dos conflitos territoriais no campo, as quais 

tem origens na formação do Estado brasileiro. Além disso, a questão fundiária no Brasil 

tem suas dimensões calcadas na raça e classe, visto que garantir aos trabalhadores rurais 

um pedaço de chão para seu sustento de suas vidas é enfrentar as malhas que estruturam 

as bases do poder no Brasil.  

As experiências dos trabalhadores rurais no município de Feira de Santana na 

comunidade fazenda Candeal II nos demostram mais um episódio movido a disputa, luta 

e sangue por sobrevivências. Garantir um pedaço de terra é de suma importância para 

manutenção das famílias dessa comunidade, uma vez que as trincheiras tensionadas pelas 

disputas da posse da terra foram importantes para a formação e organização coletiva 

comunitária dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da fazenda Candeal II. 
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CAPÍTULO I – AS CONSTRUÇÕES DAS NARRATIVAS MASCULINAS E 

FEMININAS SOBRE A COMUNIDADE FAZENDA CANDEAL II 

 

“A experiência vivida atrela-se ao cotidiano em um 

lugar, constituindo lembranças associadas a esse lugar. 

Enfim, não é por acaso que dizemos, sobre coisa que 

aconteceu, que ela teve lugar”. (RICOEUR, 2007, p.58) 

Neste primeiro capítulo proponho trazer as narrativas femininas e masculinas 

sobre a construção da comunidade fazenda Candeal II, busco nas oralidades os olhares e 

percepções da história do lugar, uma vez que através das experiências de vida dos sujeitos 

no tempo permitem estabelecer as relações com o campo no município de Feira de 

Santana. Pretendo analisar como as construções sociais elaboradas no lugar como as 

práticas, costumes e tradições foram e são importantes para os sujeitos do Candeal. 

Compreendendo que as gentes do Candeal foram e são protagonistas da construção da 

história da comunidade. Trazer as relações construídas e estabelecidas dos trabalhadores 

com a terra é desenhar as trajetórias e experiências históricas constituídas no espaço e 

tempo a partir da memória. 

 

1.1 TRILHANDO OS CAMINHOS: NA COMPOSIÇÃO DO TEMPO E MEMÓRIA 

COSTURANDO AS NARRATIVAS DAS GENTES DO CANDEAL 

 

As memórias são tidas como um instrumento que nos permitem revisitar o 

passado, e o acesso das memórias oportunizam ressignificações de um espaço e tempo, 

constroem e reconstroem narrativas cotidianas daquilo que foi vivido. As memórias 

refletem historicidades dos sujeitos acerca do lugar de suas origens, recuperando cenas 

do narrado e do vivido. Através das oralidades podemos entrar em contato com a memória 

coletiva dos sujeitos e as suas experiências. Sob a luz das falas podemos mergulhar nas 

vozes carregadas de vivências e experiências passadas que elaboram marcas do agora. 

 Edward Thompson aponta que a partir das experiências históricas dos sujeitos, 

homens e mulheres é possível acessar a trajetória de vida sendo apreendida pela narrativa 

histórica. Para Maurice Halbwachs, “as memórias dos indivíduos se referenciam em uma 
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memória grupal47”, assim as memórias individuais das gentes do Candeal são 

referenciadas nas experiências grupal que atravessa a vida social e política dos sujeitos 

possibilitando revisitar narrativas passadas na interpretação dos processos históricos. 

Desse modo, as oralidades nos colocam de frente com a memória coletiva dos sujeitos. 

A memória coletiva é definida como uma ação ativa relacional comum 

“pertence aos indivíduos e aos meios coletivos” e seletiva de ressignificar 

atos do passado no presente, como meio de produção de solidariedades, 

relações de pertencimento e de disputas pelos espaços sociais no contexto 

em que se vive.48  

Acerca da construção da comunidade, as memórias dos moradores são se 

expressam de muitas maneiras além das oralidades, até nos gestuais corporais com relação 

com a terra, que por muito tempo foi povoada por homens e mulheres que construíram 

raízes e ramificações que se proliferam na construção da comunidade chamada fazenda 

Candeal II49. As gentes desse lugar carregam sentimentos de pertença por suas origens e 

pelas relações construídas através do trabalho na terra que possibilitaram retratar aqui a 

história sobre esse espaço. 

Segundo o relato dos moradores a fazenda Candeal era um só, depois da luta pela 

propriedade da terra foi dividida em duas comunidades, a Fazenda Candeal II e Fazenda 

Candeal I. O entrevistado, senhor Martiniano Pereira Fonseca afirma que: “tudo era 

Candeal, Candeal de Chico Afonso50 que depois da luta da briga, da briga não! Depois da 

luta pela posse da terra né, depois que a gente recebeu o título de propriedade, de produtor 

rural de trabalhador rural foi que a gente, dividiu Candeal I dum lado fazendeiro e Candeal 

II aqui dos posseiros51.”  

 Para Jacques Le Goff52,as memórias são construtos de lembranças coletivas que 

são fundamentais na confecção de um sentimento de pertencimento, representam uma 

(re) construção da vida coletiva do lugar na elaboração das narrativas sobre as trajetórias 

dos sujeitos. Portanto, as memórias manifestam as oralidades que são fontes importantes 

 
47 HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Editora centauro, 2003. 
48 BOSI,1987, p.17 
 
50 Possivelmente, o Chico Afonso a que o senhor Martiniano se refere é Francisco Affonso do Rêgo, 

afilhado e genro do tenente-coronel Antônio Alves, proprietário da fazenda Candeal nos primeiros anos do 

século XX. Para ver um pouco mais sobre a atuação de Francisco Affonso junto ao seu padrinho e sogro 

ver: ALVES, ALVES, Chintamani Santana. Tramas da Terra: Conflitos no Campo na Terra de Lucas 

1900- 1920- Feira de Santana, 2013.p. 164-169. 
51 Entrevista concedida à Luana Cardoso Fonseca com Martiniano Pereira Fonseca. Entrevista realizada em 

15 de janeiro de 2019. Feira de Santana/BA. 
52 LE GOFF, Jacques. História & Memória: Tradução Bernardo Leitão. 7ª edição revista-campinas, SP: 

Editora Unicamp, 2013. 



28 
 

para desenhar e reconstruir o conhecimento sobre o passado. As memórias das gentes do 

Candeal remetem às lembranças do passado e as interpretações do presente; cada 

indivíduo possui sua história que está inserida no meio social coletivo em suas impressões 

e vivências que traduzem o fazer cotidiano. Michel Certeau53,nos ajuda refletir que as 

representações do cotidiano dizem muito sobre a sociedade e os indivíduos, uma vez que, 

as práticas cotidianas são táticas, maneiras, formas, modos e ações realizadas pelos 

indivíduos no processo de interação social. 

As memórias das gentes do Candeal têm muito a nos dizer a partir das vivências 

tidas no tempo e espaço que expressam o percurso das experiências e trajetórias de lutas 

dos trabalhadores rurais negros em seu cotidiano. A história desse lugar é constituída a 

partir das lidas e labutas diárias que atravessam a memória coletiva54,da comunidade 

negra rural quilombola no município de Feira de Santana, chamada fazenda Candeal II. 

As narrativas foram traduzidas através das oralidades dos moradores homens e mulheres, 

trabalhadores/ as rurais, negros/ as que vivem no meio rural. Conforme a afirmativa 

abaixo: 

Porque a terra, por conta de nós não ter terra suficiente para ele trabalhar 

com a família e aqui em Candeal já haveria pessoas, aqui no tabuleiro 

Candeal, tabuleiro é haveria, já havia pessoas já velho e morava aqui, e 

aí tinha terras, que a gente chama terra solta, eu não sei, que chama, na 

linguagem. Não sei se seria caatinga, não sei como é, era nós chamava 

tabuleiro, por quê? Por que tinha muita candeia .Não, era Candeal, desde 

do meu, desde da minha mãe pequena, dizia que já tinha chamava mata 

do Candeal, que não era só, uma área muito grande e também tinha muito 

candeia, agora ela não sabia explicar que o Candeal é por conta da 

candeia ou não. Mais tem uma madeira que chama candeia é, madeira 

que dava até estaca pra fazer cercado e tal, aí eu alcancei também. Hoje 

não se vê muito?  Não, cabou, mais cabou por conta, que cabou os matos, 

por que ainda eu, eu que sou recente assim pra meu Pai e minha mãe, eu 

sou recente, alcancei ainda  algum pedacinho de mato e tinha cadeia que 

 
53 CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1 Artes de fazer. Petrópolis: vozes, 2008. 
54 Concepção de memória defendida por Maurice Halbwachs em sua obra “A memória coletiva” que 

designa as memórias dos indivíduos em expressão grupal constituindo uma memória coletiva acerca das 

experiências de vida atravessada por fato e acontecimento que referência um lugar. 
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tava para fazer estaca e aí foi acabando por conta aglomeração de pessoas, 

vamos se pôr exemplo meu Pai ele com 9 filhos pra trabalhar meu Pai 

sozinho era fácil quando os filhos era pequeno, era fácil aquilo que falei 

a pouco ele trabalhava lá numa área  de terra que tornou pequeno e aí 

passou pra que e aqui foi melhor por que a produtividade, a terra produzia 

melhor isso foi a razão de vim pra cá, por informação de outras pessoas, 

outros companheiros conhecidos  e que já trabalhava por aqui e nessa aí 

foi que meu Pai também vem pra cá mais minha mãe55. 

 

 É possível perceber que a comunidade se constitui a partir de um “tabuleiro”, 

conhecido assim por um espaço composto de mato fechado e por uma terra plana.  A 

chamada fazenda Candeal era conhecida por tabuleiro por conta dessas características. E 

por ser uma região propícia para o desenvolvimento da vegetação predominante em 

algumas caatingas nas regiões do Nordeste. Para Albertino Pereira, o tabuleiro ou 

ribuleiro trançado56 era “uma mata, não existia casa. O pessoal veio fazendo roça, aí 

depois das roças que cada um ia fazendo sua casa e daí fomos chegando ao Candeal”. 

A história do Candeal é o seguinte, Candeal tem história longa, longa 

mesmo a história do Candeal foi lá pro ano 17. No tempo de (voz 

suprimida). Foi área de escravo e era o tempo do coronel Antoaide 

(Antônio Alves), que aqui no Candeal nasceu o nome do Candeal. 

Candeal tem história muito grande que é difícil até chegar até ela viu? 

Desde que eu nasci, eu nasci vizinha a terra do Candeal e tinha liderança 

com o pessoal da família, era Arthur Alves, Afonso Alves e os filhos, 

Chico Afonso Buarque, o líder do Candeal naquele tempo era Arthur 

Alves e era ele que receia muita renda do povo que não sabia de nada, 

cobrava renda e dizia que ele era o herdeiro. Candeal acabou não tendo 

herdeiro viu, Candeal até hoje tá sem herdeiro viu? Porque não tem 

herdeiro fixo que cada qual foi dividindo. Teve uma divisão, uma 

medição, mas ela não foi considerada e o Candeal foi ocupado muito 

antes do tempo 17, por Xavier e outras pessoas que moravam na lagoa e 

trabalhavam como escravo nessa fazenda.57 

Os marcadores que compõem as narrativas dos homens e mulheres desenham um 

espaço e tempo de suas lembranças da vida vivida e das labutas, sempre revistadas em 

cada palavra que desenha a origem do Candeal acerca dos costumes e tradições 

construídas. Nesse sentido, esse espaço vai agregando sentimentos e valores por aquelas 

pessoas que por lá habitam. Assim, muitas comunidades no município de Feira de 

Santana, principalmente na Zona Rural constroem relações marcadas pelo pertencimento 

 
55 Entrevista concedida por Dionizio Pereira Fonseca, 71 anos, realizada por Luana Cardoso Fonseca, em 

23 de novembro de 2019. 
56 Identificação utilizada pelo entrevistado Albertino Pereira Fonseca, realizada em 05 de novembro de 

2020. 
57 Entrevista Concedida por Clarindo Fonseca de Almeida, 16 de janeiro de 2016, realizada por Francisca 

das Virgens Fonseca. 
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local. Entendendo, enquanto pertencimento, como afirma os relatos dos moradores são as 

relações atribuídas ao espaço que se vive.  

De acordo Verônica Guimarães58,os lugares são constituídos por sentimento de 

pertença, os quais são tidos como a base da vida cotidiana e da sociabilidade entre as 

pessoas. O sentimento de pertencimento ao lugar está relacionado ao trabalho, as formas 

de solidariedade, as atividades e às relações de parentesco na construção de uma 

identidade do lugar a partir de um processo dinâmico que pode ser percebido através dos 

espaços de pertencimento e de vivências que traduzem significados para os indivíduos e 

grupos sociais.  

 A presença dos trabalhadores rurais foi fundamental para o início do povoamento 

no Candeal II, segundo relato do senhor Clarindo, a partir 1917 iniciam as construções de 

moradia dentro da comunidade sendo que objetivo era para morar, plantar, trabalhar 

sendo que nesse período a área já estava povoada. Para Maria Aparecida Vitorio59,a 

existência de terras ociosas em local não muito distante assomou aos olhos dos 

moradores, em sua maioria agricultores que dependiam do labor com a terra para 

sobreviver enquanto uma oportunidade de melhorar as condições de sobrevivência sua e 

de seus familiares. 

 Segundo as narrativas expressam na trajetória dos trabalhadores rurais, suas 

famílias vieram para as terras da fazenda Candeal em 1959 dentre outras famílias em 

busca de trabalho na terra como o plantio, muitas famílias vinham do Rio Fundo 

localizado no Jacu e do Tanquinho d´água para produzir na terra, sendo a forma de 

trabalho que muitos homens e mulheres naquele período tinham com o plantio e a colheita 

para subsistência dos seus. Sobre a vida nas terras da fazenda Candeal, Dionízio Pereira 

demostra como era a vivência no rio fundo acerca das suas origens: 

Eu, Dionízio, sou filho de João Lima, vim do Tanquinho D’água, que fica 

ali após Matinha e daí foi. Eu nasci na fazenda rio fundo que fica próximo 

ao Jacu e daí nós chegamos. E minha mãe também vem dá fazenda, 

próximo da fazenda cerrado, é filha de lá. Essa fazenda cerrada, cerrado. 

É próximo de Matinha, e daí se casou com meu Pai e foi morar no Rio 

Fundo. É, e daí nós ficamos então, eu no meu caso Dionízio eu nasci 

nessa fazenda Rio fundo que próximo ao Jacu. É tem uma origem, de uma 

área de terra que nós chamava fazenda, mas não era tão fazenda. Era 

duma área de terra, que era de um Sergipano que chamava Massá. E, o 

local também era denominado Riacho do Massá que passava depois 

 
58 GUIMARÃES, Verônica Maria Bezerra. Pertencer à Terra: Resistência e diversidade da vida pelos 

Kaiowá- Guarani. Brasília- DF,2016. 
59 VITÓRIO, Maria Aparecida. Quilombos: Retratos da paisagem das terras de preto da Matinha. Feira 

de Santana, 2015. 
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beirando realmente a terra que eu nasci. O trabalho lá era, plantar, lavoura 

de anual de milho e feijão criava umas ovelhas também para ajudar na 

manutenção e trabalhava no tanquinho D´água que é próximo dos olhos 

d´água que é próximo de Matinha, pra plantar mandioca, agora milho e 

feijão plantava lá mesmo. E a terra de lá era boa! Terra boa para milho e 

feijão à terra era boa e também nós criava ovelha para puder então, ajudar 

na economia familiar esse era o trabalho realmente dele.60 

 

As memórias dos moradores, evidenciam que o povoamento das famílias para a 

fazenda Candeal se deu por conta que a terra era mais solta, melhor de obter um bom 

resultado na plantação, ou seja, “terra boa de plantar”. A partir daí, é possível observar 

que as famílias como Cirilo, Nozinho, João de Ermira, João e Jula vieram, habitar nas 

terras do Candeal. Segundo os moradores, o povoamento se deu por pessoas de regiões 

próximas, ninguém de “fora”, sendo sujeitos do Jacu, Matinha, Cerrado e região. 

 Percebe- se que a questão com a terra é um elemento crucial que atravessa a vida 

desses moradores, vieram para fazenda Candeal em busca de terra para plantio e moradia 

e se fixam por aqui para continuar sobrevivendo pelo direito de plantar e morar. No 

Candeal só tinha “mata, não existia casa. O pessoal veio fazendo roça, aí depois das roças 

que cada um ia fazendo sua casa”, e desse modo foram iniciando o povoamento. 

Olha como esse povo chegou ao Candeal, metade do povo veio 

do Jacú, era do Cerrado e foi para o Jacu, do Jacu para o Candeal. 

Jacu foi a morada depois de casado, depois foram por Candeal. 

Finado meu Pai e finada minha mãe era da Candeia Grossa e 

criou lá. Finada meu avô chamava o lugar de Curral fácil, meu 

pai morava na Caatinga curral fácil, o avô de Dionízio parentes 

do meu pai.61  

 A narrativa dos moradores indica que o povoamento do Candeal reflete as 

características de como o campo foi sendo ocupado a partir das relações de trabalho para 

produção, morada e sobrevivência, o que é possível perceber na região do município de 

Feira de Santana situada “numa zona de transição entre o clima úmido ao clima úmido da 

faixa costeira e o clima seco do semiárido, numa área denominada Agreste baiano”62.  

 As histórias acerca do município de Feira de Santana, desde há muito tempo, têm 

marcas deixadas, ou seja, originárias pelo povo do campo e pelas relações de trabalho 

com a terra. Em “Tramas da Terra: Conflitos no campo na terra de Lucas 1900-1920”, 

 
60 Entrevista concedida por Dionízio Pereira Fonseca 73 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 07 de 

janeiro de 2020. 
61 Entrevista concedida por Dona Daria 97 anos, por Luana Cardoso Fonseca e Francisca das Virgens 

Fonseca, em 30 de outubro de 2020. 
62  SOUZA Op. Cit, p.56. 
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Alves, analisou o perfil social e étnico dos moradores do campo em Feira de Santana, 

destacando o olhar para esses sujeitos do campo a sua diversidade, tradições e cultura, 

solidariedades e tensões construídas no cotidiano”63.A conhecida Princesa do sertão, 

Segundo Silva, nas primeiras décadas do século XX apresentava uma conformação rural 

mesmo na sede do município, conforme enfatiza a autora: 

Contudo, a relevante porcentagem de propriedades rurais na sede do 

município, além de apontar para a conformação rural de uma cidade que 

se pretendia “civilizada” ou urbana, (...), demarca também a presença 

significativa de pequenos proprietários e, por consequência, pequenos 

produtores agrícolas (largamente chamados de lavradores/as) nas 

localidades do centro e dos subúrbios da cidade64.” 

Outro fator característico do processo de ocupação das terras no interior da Bahia 

foi a pecuária enquanto atividade produtiva sertaneja. No caso de Feira de Santana, no 

entanto, para Souza, “apesar de a pecuária ser o grande centro da construção das maiores 

riquezas produzidas ao longo da história de Feira de Santana, o comércio e a agricultura, 

historicamente, desempenharam valioso papel na dinâmica econômica de tal município, 

sobretudo nas porções de São José das Itapororocas65”. É nesta região, que está localizada 

a comunidade de Candeal II, que antes, assim como todo o distrito de Matinha, pertencia 

ao distrito de Maria Quitéria, popularmente conhecido como São José das Itapororocas, 

nome antigo do distrito. 

 No alargamento das discussões, a autora sugere que a posse de alguns pelo pedaço 

de terra foi fundamental na construção das famílias pobres em Feira de Santana e na 

conformação de uma organização fundiária estruturada a partir de pequenas e médias 

propriedades, uma vez que a posse da terra serviu como estratégia de autonomia 

econômica, objetivando meios de administrar vidas e de seus familiares a partir de uma 

pequena lavoura em terras próprias ou arrendadas como possibilidade de subsistência. 

Por outro lado, se tinha a necessidade da mão de obra dos lavradores nas fazendas do 

município em Feira de Santana e isso nos leva a pensar essas ocorrências na fazenda 

Candeal II na utilização do trabalho dos trabalhadores rurais. Sobre isso, Silva menciona 

que a necessidade de mão de obra para trabalhar nas grandes fazendas dos coronéis 

latifundiários feirenses faziam urgentes demandas de produtos a serem comercializados 

nas Feiras favorecia a atuação de lavradores / as pobres enquanto trabalhadores 

temporários nas fazendas de Feira de Santana. Quando possuíam seus pequenos lotes de 

 
63 ALVES, Chintamani Santana. Tramas da Terra: Conflitos no Campo na Terra de Lucas 1900- 1920- 

Feira de Santana, 2013.p.20. 
64 SILVA, Op. Cit, 2017, p.41. 
65 Ibid p.64. 
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terra plantavam para o consumo famílias e o excedente da produção comercializavam nas 

feiras distritais e centrais da cidade.66 

Dentro dessa lógica, podemos visualizar que essa dinâmica fortaleceu a política 

feirense nos primeiros anos do século XX. De acordo com Oliveira, muitos fazendeiros 

de Feira de Santana além das atividades agropecuárias nas fazendas possuíam comércios 

enquanto fonte de renda e o exercício do poder local, uma vez que isso mantinha a 

estrutura política comercial do território.67Segundo Luiz Cleber Moraes Freire68, a 

conformação das fortunas de riquezas dos fazendeiros de gado em Feira de Santana 

advinha do poder de possuir terra e poder econômico nas mãos.  

  Outras construções presentes sobre a constituição do Município de Feira de 

Santana são pelos marcadores socioculturais do Sertão. Para Alécio Gama dos Reis, o 

sertão pode simbolizar o semiárido, mas também já foi úmido, já improdutivo, mas 

garantia as condições materiais de sobrevivência de muitas populações. Alves apresenta 

como as relações no campo foram e são constituídas. 

No Campo se caracterizam por relações e costumes que permaneciam 

com ritmo próprio uma vez que a maioria das pessoas nasciam e viviam 

no mesmo local por anos tecendo laços familiares e de comunidade.69 

Nessas marcas sertanejas no contexto do campo e as pluralidades que nele 

existem, a fazenda Candeal foi sendo constituída pela presença de homens e mulheres, 

trabalhadores advindos de regiões adjacentes, como no caso de Tanquinho D´água e o 

Cerrado localizado na comunidade da Matinha dos Pretos. Nesse sentido, as informações 

sobre a localidade permitem analisar os percursos individuais e as redes sociais em que 

estavam inseridos os sujeitos. Em diálogo com Walter Fraga Filho70,a partir de ligações 

nominativa que atravessa a trajetória e as experiências de vidas dos trabalhadores rurais 

podemos identificar as dinâmicas das relações cotidianas nas lógicas sociais e simbólicas 

das comunidades formadas durante a escravidão e que foram essenciais para as 

concepções de táticas de sobrevivências. 

 
66 SILVA,2017, p.45 
67 OLIVEIRA, Daiane Silva. Instrução de pobres negros em Feira de Santana: As escolas do professor 

Primário Geminiano Alves da Costa (1890 a 1920). Feira de Santana. 2016. (p. 29-30) 
68FREIRE, Luis Cleber Morais. Nem Tanto ao Mar, Nem Tanto a Terra: agropecuária, escravidão e 

riqueza em Feira de Santana, 1850-1888. Dissertação de Mestrado em História. Salvador – UFBA, 2007. 

(p.25) 
69 ALVES, 2013, p.72 
70 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: Histórias de escravos e libertos na Bahia 

(1870-1910) Campinas, SP, editora da Unicamp, 2006. 
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 Esses lugares hoje estão localizados no Distrito da Matinha, retornam as formas 

de lembranças e memórias da origem da comunidade do Candeal. Souza71 nos diz que a 

fazenda Candeal no século XIX e primeiros anos do século XX referem-se à existência 

dos aspectos ao sistema escravista e a formação de quilombos. Segundo a Lei Municipal 

2831/200772,que é responsável pela  criação do Distrito da Matinha, que por sua vez é 

integrado por dezesseis comunidades: Alecrim Miúdo; Alto do Canuto; Alto do Tanque, 

Baixão; Candeal II; Candeia Grossa; Capoeira do Rosário; Jacu; Jenipapo; Moita da 

Onça; Olhos D`Águas das Moças; Tupy; Tanquinho; Santa Quitéria; Vila Menilha, além 

da comunidade sede Matinha dos Pretos. As relações entre estas comunidades se dão a 

partir das linhagens de parentesco bem forte, em que podemos perceber pelos sobrenomes 

das famílias. O mapa abaixo apresenta um panorama destas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagem: Mapa ilustrado manualmente por Sara Sena a partir da narrativa dada por Sr. Dionízio Pereira 

Fonseca sobre o mapeamento do Distrito da Matinha- 2020.Ambos membros do Quilombo Candeal II. 

 

 
71 SOUZA, Railma dos Santos. Identidade e quilombola em Matinha dos pretos e fazenda Candeal 

(Feira de Santana/Ba) In: Educação afro-brasileira: encruzilhadas das experiências culturais. Eduardo O. 

Miranda (Org.) Salvador (BA) Kawo- Kabiyesile,2015. 
72 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/ba/f/feira-de-santana/lei-ordinaria/2007/284/2831/lei-

ordinaria-n-2831-2007-. Acesso em 20/07/2021 
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Podemos perceber que as constituições de comunidades rurais de Feira de 

Santana, como Candeal II e Matinha dos Pretos, bem como de todo o distrito, se 

caracterizam pela substituição das paisagens naturais. Nesse sentido, esses lugares são 

caracterizados enquanto espaço rural, uma vez que sobre o campo estão erguidas as casas, 

habitações, as estradas, as roças, os animais e nelas estão os trabalhadores rurais com os 

costumes, dinâmicas e produtores de histórias.  

Santos, defende que o lugar não é vazio a ser preenchido por interesses 

externos, é a dimensão do vivido, do cotidiano, é a dimensão das paixões, 

das sobrevivências e das espontaneidades humanas. O lugar é uma 

totalidade, é a síntese do local e do global73. 

 Outro elemento importante a destacar na formação deste lugar conhecido como 

comunidade Candeal II são as raízes históricas que evidenciam a origem dos 

antepassados. Segundo Fonseca74, no que se refere a memória dos moradores, está 

presente que o Cerrado75  foi a matriz de formação das três comunidades tradicionais 

quilombolas do munícipio de Feira de Santana como a Lagoa Grande, Matinha dos Pretos 

e Fazenda Candeal. O Cerrado foi por muito importante para região, pois foi um núcleo 

de organização familiar, de produção social e centro religioso que hoje compreende-se 

nas proximidades das comunidades de Matinha e Baixão.  

 O Cerrado que tinha festa. Dia de Reis era festa para botar para quebrar, 

festa de verdade. Rezava o mês de Natal todo e o rei matava na festa de 

verdade. Era uma beleza aquele cerrado. E não ficou nenhum para dá 

continuação, quando morreu o povo acabou76. 

Em referência a memória do cerrado, este é o local de origem em que a maioria 

das gentes do Candeal veio de lá. Segundo relatos dos moradores mais velhos, que o 

Cerrado foi o primeiro grande quilombo de Feira de Santana. A partir da formação do 

Cerrado, é considerável afirmar que a formação comunitária da comunidade fazenda 

Candeal se deu pelas ramificações e povoamento das zonas rurais compõem o distrito. 

Nesse sentido, segundo a memória dos moradores, era nesse processo de encontro entre 

as comunidades que no cerrado estava ligada ao trabalho, lazer e a produção, bem como 

as trocas internas, a criação, caça, pesca e cultivo dos produtos agrícolas, pois era o espaço 

de vivência onde aconteciam as produções de utensílios – pilões, redes, cestos, esteiras e 

 
73 REIS apud Santos, p.44. 
74 Dissertação de mestrado em andamento. FONSECA, Francisca das Virgens. Os desafios 

socioeducacionais e comunitários nos processos de reconhecimento e fortalecimento dos territórios 

tradicionais quilombolas: O caso da fazenda Candeal II. Feira de Santana. 2021. 

 
76 Entrevista concedida por Dona Daria Lima 97 anos, por Luana Cardoso Fonseca e Francisca das Virgens 

Fonseca, em 30 de outubro de 2020. 
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vassouras de palhas, gamelas, panelas, caixões entre outros; trocas de alimentos a partir 

da produção de milho, feijão, mandioca, batata, banana, animais de pequeno porte; curas 

para as doenças – através das ervas medicinais cultivadas naquele espaço; além das 

oficinas das primeiras letras e de marcenaria realizada para o sustento das famílias da 

região.  

Segundo relatos dos moradores mais velhos das Comunidade de Candeal e Lagoa 

Grande, Cerrado foi a denominação para o primeiro núcleo familiar, religioso, 

comunitário, produtivo: O Cerrado era assim chamado, segundo a memória dos idosos, 

pois foi dali que nasceram nossos antepassados, nas terras era produzido de tudo, “não 

sabemos exatamente de onde vieram, só sei que a minha Bisavó foi pego no mato, mas 

essas coisas não podemos ficar falando não sabe.” Relato de um idoso de 88 anos. O 

Cerrado foi por muito tempo o maior núcleo de grupos negros organizados da região de 

Feira e foi a partir do Cerrado que foram povoadas as comunidades de Candeal, Lagoa 

Grande e Matinha77.  Sobre as memórias do Cerrado, nos fala o senhor Dionízio Fonseca: 

Do Cerrado também e nasceu, minha mãe, ela não nasceu realmente aí 

no Cerrado, o Pai dela foi que nasceu do Cerrado, isso aí era informação 

também que ela me passou. O pai dela chamava Pifani e ela nasceu lá no 

rio fundo mesmo, esse mesmo local que eu nasci, que fica próximo, 

conhecido também riacho do Massá.  Porque Riacho do Massá, porque a 

terra da onde, o pedacinho de terra pequeno, mais, o pedacinho de terra 

onde nós nasceu, minha mãe e eu também, palhava. Esse riacho palhava 

esse pedacinho de terra, por isso, chamado riacho do Massá, mais era 

conhecido por Rio Fundo, que não era só a terra que eu nasci, mais era 

todo, como se fosse uma comunidade que tinha outras pessoas, cada um 

no seu pedaço, pedacinho de terra.78  

Sobre a propriedade do senhor Pifani, D. Daria Lima afirma ter memórias vivas, 

conforme demonstrado no trecho a seguir: “Minha lembrança tá tudo de certo modo, a 

porteira que entrava na fazenda Pifani em frente ao Cerrado. O povo desmanchou muito, 

lá minha filha não tem sinal do Cemitério79”. 

Outras malhas que costuram as histórias da formação da comunidade fazenda 

Candeal II, são as referências atribuídas a candeia. Segundo a linguagem e os saberes 

populares da comunidade, a candeia uma árvore de grande valor para os trabalhadores 

rurais que lidam com as tarefas/ trabalho na casa de farinha, ao fornecer fogo hábil para 

 
77 Registro feito no Café com Beiju, Memórias do Cerrado: saudades dos parentes, evento realizado em 

setembro de 2017, em Candeal II. (Fala contida no acervo comunitário da comunidade – ACDC). 
78 Entrevista concedida por Dionízio Pereira Fonseca, 73 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 07 de janeiro 

de 2020. 
79 Entrevista concedida por Dona Daria, 97 anos, por Luana Cardoso Fonseca e Francisca das Virgens 

Fonseca em 30 de outubro de 2020. 
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a torragem e uso da fabricação do beiju. Pois, a candeia, segundo relatos dos moradores, 

é uma lenha “boa de se queimar e fazer um fogo bom”. Conforme Vitorio, apresenta o 

nome Candeal está relacionado à candeia, árvore que no passado tinha muito na região, 

muito utilizada pelos moradores como fonte de combustão. Derivada da Candeia, a 

madeira possibilitou construções de moradias, estacas para cercas e até mesmo para uso 

e consumo dos alimentos. Dessa forma, Candeal II porque deriva do nome da fazenda 

que é originaria da presença muito forte da árvore local conhecido por candeia. Sobre as 

memórias da comunidade, nos fala o senhor Martiniano Fonseca: 

 Vivo no Candeal 1970 para 2019 (...)49 anos, é 49 anos nessa terra. 

Candeal porque aqui se tinha muita candeia, Candeal desde da fazenda 

Candeal de Antônio Alves até onde é Candeal II que não era povoado 

ainda, só tinha mata, e a mata era candeia por isso se diz Candeal a origem 

é de Candeia. Tudo era Candeal, Candeal de Chico Afonso que depois da 

luta da briga, da briga não! Depois da luta pela posse da terra né, depois 

que a gente recebeu o título de propriedade, de produtor rural de 

trabalhador rural foi que a gente, dividiu Candeal I dum lado fazendeiro 

e Candeal II aqui dos posseiros.80  

 

A comunidade fazenda Candeal é dividida pelas extensões territoriais entre 

Candeal I pertencente ao distrito de Jaíba, e Candeal II ao distrito de Matinha, demarcada 

por uma divisão que caracteriza a localidade dentro da questão territorial entre a fazenda 

Candeal I e II. Segundo o entrevistado acima essa divisão foi realizada a partir da luta 

pela terra, uma vez que a outra parte do Candeal, considerada Candeal I, não tinha 

interesse pela luta da terra na década de 1970. Pois, a comunidade fazenda Candeal até 

então constituindo um único lugar, após da disputa pela terra houve a identificação na 

nomenclatura por “fazenda Candeal I e fazenda Candeal II”81. Segundo os relatos dos 

moradores, Candeal II fazia parte da antiga fazenda Candeal que por sua vez, pertencia a 

um coronel da região chamado Antônio Alves.  

Sobre a origem da fazenda Candeal, Frederico Nascimento Sento Sé destaca que 

a propriedade é mencionada como pertencente a José Vitorino de Oliveira, em seu 

inventário post mortem, no ano de 1854, naquele momento tendo 11 senzalas e 27 

 
80 Entrevista concedida por Martiniano Pereira Fonseca, 63 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 15 de 

janeiro de 2019. 
81 A referência de Fazenda remete ao processo histórico da experiência da escravidão na região. A fazenda 

Candeal meados do século XIX a existência de negros/ as escravizados nessa fazenda. Conforme afirma 

Railma Souza acerca da fazenda Candeal os moradores/ as referem-se a aspectos de resistência ao sistema 

escravista, escondendo-se numa área de mata cerrada e pequena, a Matinha, daí chamada Matinha dos 

Pretos teria origem na formação de um quilombo histórico nas matas da propriedade, espaço que servia de 

fuga e aquilombamento para as pessoas escravizadas da fazenda Candeal. (p.66) 
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escravos. Sua viúva casa-se novamente com João Justiniano Ferreira Bastos82,com quem 

tem 4 filhos, 2 já estavam falecidas no momento do seu inventário post mortem, em 1863, 

além de Elvira e Filintho83,para quem este deixa os seus bens, dentre os quais a fazenda 

Candeal. Elvira, então casa-se com Antônio Alves de Freitas Borja, que é o famoso 

coronel Antônio Alves, mencionado pelos moradores como “coronel Totoin Alves84”. 

Segundo as histórias contadas pelos moradores, o Coronel Antônio Alves teve 

filhos/ as com escravizadas e que estes filhos colaboraram para o povoamento da região. 

As memórias acerca do passado escravista na fazenda Candeal marcam as origens desse 

território. Sobre a construção da comunidade Candeal II, a partir da luta dos moradores e 

moradoras, nos informa o senhor Martiniano:  

A parte quem deu o nome o nome Candeal II foi nós, hum(... )e quem, 

por que a luta dos posseiros foi dali da onde passa a linhas de trem pra 

cá, entendeu!? E aí onde se chama, eu não gosto de falar mais, onde se 

chama rua do fogo, sei! Prá cá. aí pronto tudo é Candeal II, a luta foi dali 

pra cá. Pra lá não tem luta nenhuma, pra lá foi sempre dos fazendeiros.85 

 

Já sobre a origem da comunidade e sobre a fazenda Candeal, nos informa o senhor 

Clarindo: 

Candeal era porque esse nome já veio antigo, quando eu nasci já achei. 

Que tinha a fazenda lá em baixo, a fazenda Candeal ( ) o pessoal mais 

velhos nossos avôs chegou a trabalhar lá, os tios de meu Pai trabalhou lá. 

O trabalho era tipo escravo, o pessoal trabalhava que nem escravo, quase 

que nem escravo. Dizem que já tinha acabado a escravidão, mais esse 

homem era tirado (  ) chamava Antônio Alves era tirado ainda como é 

que chama explorador, tanto que o povo chamava de  Coronel Antônio 

Alves. Então explorava muita gente, pagava o povo pegava qualquer 

coisa e dava, qualquer moeda dava para pagar, quando os povo ver vira 

escravo quem trabalhava para ele86. 

A fala de Clarindo afirma que “agora a história que vocês querem saber, eu sei. É 

como nasceu o Candeal novo, como o pessoal lá fala Candeal I, Candeal II, não existia 

Candeal I, Candeal II. Candeal II existiu foi na linguagem depois que a gente fiquei com 

aquela área ali, do corte pra cá, aí nasceu o Candeal II, mas Candeal era um só”.  

Chama o Candeal do povo, que é mesmo, é nosso. Era ali chama o Candeal II. 

Alí não tem Candeal III não. Só tem Candeal I da linha pra lá, naquele corte? Lá, 

 
82 Sento Sé (2019, p.19-20) menciona João Vitorino Ferreira Bastos. No entanto, Railma Souza (2016, p. 

76), menciona João Justiniano, opto aqui por usar a denominação utilizada pela autora, pois a mesma realiza 

uma análise pormenorizada nos inventários. 
83 Filinto é o famoso jurista feirense, Filinto Bastos. 
84 Ver SOUZA, 2016, p. 67-81. 
85 Entrevista concedida por Martiniano Pereira Fonseca, 63 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 15 de 

janeiro de 2019.  
86 Entrevista concedida por Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 5 de 

novembro de 2020. 
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pra lá é Candeal I, aquele Candeal vai até a Pedra Mole desce lá pro Massá, donde 

vem o Manssi, e lá tudo é Candeal I, agora daquela estrada desce ali, pra cá tudo, 

divido o Jacu pra Mantiba, a parte de cá, tudo é Candeal. Não tem Candeal I nem 

Candeal II não, Candeal III não. É Candeal I. Não existe Candeal II nenhum lá 

não. Só existe Candeal I e Candeal II, o donde é a Pedra Mole que é a Fazenda 

Candeal só existe trezentas e poucas tarefa87.  

As construções acerca da história do Candeal, nascem de uma fazenda nas disputas 

pelo pedaço de chão na manutenção das existências. As costuras das narrativas 

masculinas e femininas desenham que a comunidade, tem suas raízes formadas pelos 

negros descendentes de africanos escravizados, matizado pelos trabalhadores/ as negros 

em movimento pela terra, trabalho, luta e resistência nas sociabilidades comunitárias das 

gentes do Candeal. 

 

1.2 NA LUTA PELA TERRA AS MULHERES PROTAGONIZAM SUAS 

HISTÓRIAS 

 

As mulheres tiveram papel importante para a formação da comunidade, uma vez 

que na labuta e lida do trabalho juntamente com seus esposos e filhos desempenharam 

funções essenciais na luta pela terra.  Nos contextos rurais, as mulheres produzem as 

condições e os modos de vida que atravessam suas identidades.  A comunidade do 

Candeal é demarcada pelo protagonismo feminino reverbera na dinâmica local nos 

fazeres do cotidiano. A intenção aqui não é debater as posições de gênero, mas 

compreender a importância das mulheres na formação e organização da comunidade do 

Candeal II. A leitura de gênero nos espaços rurais pode ser compreendida a partir da 

participação incisiva das mulheres na luta pela autonomia e nos espaços de articulação 

política comunitária. 

Falar do papel das mulheres trabalhadoras rurais, negras no campo que 

contribuíram no desenvolvimento da região de Feira de Santana com as atividades 

econômicas, sociais e políticas. O universo tecido pelas relações do povo do Candeal é 

matizado pela presença de mulheres e suas trajetórias e experiências de vida em 

movimento configuradas no tempo. Os vestígios das memórias nos conduzem as 

histórias, tradições, costumes, religiosidades, expressões, labutas que são costuradas pelas 

mulheres tecendo os retalhos da história do Candeal.  

 
87 Entrevista realizada com Clarindo Fonseca de Almeida, em 16 de janeiro de 2016, por Francisca das 

Virgens Fonseca. 
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 Além dos trabalhos domésticos, as mulheres eram contribuintes no sustento da 

casa “com o pão de cada dia”, trazendo alimentos advindos da roça. Acerca da construção 

da comunidade fazenda Candeal II, perpassa pelas narrativas das mulheres as memórias 

de suas infâncias e adolescência sobre as histórias contadas pelos seus pais e avós sobre 

como esta foi ocupada. Podemos observar que as mulheres, junto aos seus companheiros 

e famílias, foram fundamentais na composição e configuração do lugar/ espaço do qual 

estamos trazendo essas narrativas.  Ao remeter às suas memórias, Dona Dionízia traz às 

lembranças da sua infância e os dizeres que seu pai os contava sobre a fazenda Candeal 

II, que quando chegaram aqui já tinha gente morando nessas terras. 

Que dizer que a gente, os nossos pais quando chegou já tinha uma casa 

no terreno que foi de um morador né e aí foi passado para ele(...) quando 

eu me entendi (...) antes de pai já tinha mais moradores um senhor 

chamado Julião, Timótea, Chico né já era tudo que já morava nessa 

comunidade88. 

 Por outro lado, as participações das mulheres tiveram um papel crucial na 

consolidação da comunidade. As mulheres trabalhadoras rurais, mães, donas de casa e 

esposas estiveram presentes na história econômica, social, política e cultural no meio 

rural. Na comunidade do Candeal II isso não foi diferente, as mulheres contribuíram 

significativamente em conjunto com os seus maridos para a organização da comunidade. 

Dentre as tarefas destinadas as casas, aos serviços domésticos, essas mulheres estiveram 

na labuta do campo para o sustento e a manutenção das suas famílias. Além disso, as 

mulheres desempenhavam um papel fundamental para educação dos seus filhos, cultural 

e religiosa.  

Eu tô dizendo essa comunidade tenha uma história muito grande de 

organização, tanto faz na parte de religiosa como na parte social. E eu 

digo, então por isso que Maria José foi uma das primeiras catequistas. 

Quando nós fazia esses movimentos na medida do possível e como ela 

ia, imagine que Maria a luta que teve aqui no início pra fundar a 

comunidade católica, cada ano um filho, cheio de menino pequeno e no 

entanto e aí carregava água no início, água na cabeça que nós não tinha 

cisterna e no entanto, essa mulher tava conta do recado direitinho, cê 

entendeu tomar conta da casa e depois atender (...) porque não só era as 

crianças de Catecismo, que a gente já começou também graças a Deus, já 

começou também se reunindo pessoas a rezar, enquanto eu tô ensinando 

os meninos aí daí a pouco a mulheres está atrás da casa se reunida rezando 

o terço. Ora! Isso é muito coisa(...)89 

 
88 Entrevista concedida por Dionízia das Virgens Fonseca, 64 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 22 de 

maio de 2019. 
89 Entrevista realizada com Maria José das Virgens Fonseca, 68 anos -fala do seu esposo Dionízio durante 

a entrevista, por Luana Cardoso Fonseca em 07 de janeiro de 2020. 
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 Observa-se que os saberes ancestrais pelo manejo e o lidar com a terra e com 

as plantas, bem como com o mato é considerado um bom remédio para a saúde. A 

exemplo disso, temos a figura matriarcal da conhecida pelos moradores como “Tia Lina”, 

uma figura importante para a memória histórica da comunidade. Conforme aparece na 

fala de Albertino Pereira Fonseca, “Tia Lina era responsável pelo povo, ela de modo geral 

era líder, conselheira das famílias do cerrado que depois veio para o Candeal, aconselhava 

todo mundo dos remédios do que eram bons para que o povo tava sentindo”. A família 

de Dona Lina veio habitar no Candeal trazendo em sua memória a importância e o papel 

que ela desempenhou dentro da comunidade e enquanto formadora e educadora em passar 

os saberes as outras mulheres. Saberes e fazeres no uso das ervas medicinais enquanto 

prática local, antiga das sabedorias populares das mulheres. Na maioria das vezes, as 

mulheres da fazenda Candeal eram detentoras deste saber e passava isso nas relações que 

eram construídas, coletivas e comunitárias na comunidade do Candeal II. 

  E muito de saberes e dessas mulheres além de liderarem no campo o trabalho 

com os seus esposos, passam força e firmeza para a caminhada de luta e ocupação das 

terras do Candeal. Integrando a luta por um pedaço de chão e pela permanência nessas 

terras. Lindalva e Lobato90 nos traz que atuação das mulheres na luta pela terra no campo 

é um processo que nos auxilia compreender que o fortalecimento da luta e organização 

dessas mulheres enquanto partícipes deste processo sendo protagonista dessa construção 

desse lugar que as pertence e os seus. 

A participação da Trabalhadora rural na conquista da terra dá-se como 

forma de assegurar seu direito de viver com dignidade, pois a terra para 

trabalhadora rural é seu território, seu espaço de reprodução, de moradia, 

seu espaço psicológico, cultural e social. A terra é indispensável para a 

construção de identidade da mulher e do homem trabalhador rural91.  

 O fortalecimento da luta no campo se dá pela presença das mulheres e o papel 

que elas desenvolvem em seu meio. Nesse processo, as mulheres formam redes de 

solidariedade integrando as estratégias em dinâmicas das sociabilidades ajudando 

mutuamente umas às outras, constituindo relações de trocas das experiências. Uma das 

narrativas mais recorrentes sobre as histórias do Candeal são as construções encabeçadas 

por figuras femininas. Nisso demostra a narrativa de Maria José das Virgens Fonseca. 

Ia um grupo quando ia encomendava, juntava as companheiras, uma 

encomendava aí juntava e ia, porque uma sozinha não ia não. Cada um ia com o 

 
90 CRUZ, Lindalva A. LOBATO, Rosa l. A participação da trabalhadora rural na Luta pela Terra no 

Piauí e os novos espaços de organização. II Jornada Internacional de políticas públicas. São Luís- MA, 

2005. 
91 CRUZ e LOBATO, 2005, p.7. 
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seu na cabeça, esse purrão meu.Tinha um lugar aí que era mais próximo de Feira 

do que de Jaíba, lugar que chamava Lagoa da Pedra que tinha uma mulher que 

fazia panela de barro, ali perto de junto do aeroporto. Sim, aí a gente comprava 

panela nessa mulher, desde que meu enxoval ... nesse tempo não tinha panela de 

alumínio e trouxe uma panelinha de alumínio  pra casa, mais o enxoval da gente 

era panela, tacho, ponte tudo de barro, aí depois  eu comprei um ponte purrazinho 

do pequeno quando casei, aí quando começou a catequese, era muito menino para 

beber água, aí eu fui lá nessa mulher encomendar um purrão grande eu de barrigão 

nas horas de ter Zelinha fui buscar esse purrão na cabeça e era pesado na cabeça 

para dá água aos meninos (... )e não era só menino como falou aí tinha os adultos 

também.92 

 Aqui retrata uma das dinâmicas recorrentes na região, as mulheres se 

ajuntavam para encomendar artefato  de barro em outro lugar, ou seja, em regiões 

próximas a Feira de Santana, como era o caso de Jaíba em que ocorria a feiras-livres e as 

mulheres visitavam para comprar algo para a necessidade de suas casas, e criavam redes 

de sociabilidades e trocas.  

 Um dado importante que chama atenção para a construção da comunidade 

fazenda Candeal e a composição das famílias que foram constituídas a partir das inter-

relações de parentesco, sendo que isso ocorre nas constituições comunitárias é o 

ajuntamento de pessoas negras para a formação dos lugares na construção de moradias, 

isso foi importante para as gentes do Candeal, sendo que essas famílias eram compostas 

por números grandes de filhos, e que foram formando outras gerações para o crescimento 

do lugar.  

 Através do instrumento da união, as mulheres estabeleceram uma rede de 

ensinamentos e aprendizados para ajudar umas às outras, companheiras contribuindo para 

construção de espaços e apoio de organização comunitária e coletiva da comunidade. 

Podemos identificar que na construção dessas narrativas principalmente das masculinas 

sobre o lugar nos remete a pensar que na elaboração dessas construções não foram 

somente formadas por homens, que há também a contribuição das mulheres nessa 

constituição. 

Morava na Matinha e quando casei morava na casa finada meu avô, três 

famílias morando numa casa. Era três famílias numa casa, por isso por 

aquilo três famílias não dá certo. Finado Artur Alves quem governava era 

ele, botava quem ele quisesse. Ele passou lá em Mané dos Santo vai te 

embora para Lagoa fazer tua casa e roça. Vienhemos pra aqui perto da 

lagoa, plantemos um bocadinho. Foi um Deus nos acuda carregava as 

 
92 Entrevista concedida por Maria José das Virgens Fonseca, 68 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 07 

de janeiro de 2020. 
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estacas na Lagoa continuando compramos telha. A casa naquele tempo 

era de adobo e taipa.93  

 A narrativa acima expõe a chegada de uma família na fazenda Candeal, mais 

precisamente na região chamada Lagoa, demostrando a vinda deles para Matinha na 

construção de roça e casa na comunidade Candeal. Essa realidade expressa se fazia 

presente em outras famílias. Ainda chama atenção que o suposto proprietário, Artur 

Alves, possuía uma função de excelência nas comunidades e sendo que algumas famílias 

obedeciam a suas ordens, uma vez que, o objetivo das famílias eram ter um pedaço de 

terra para plantar e viver com suas famílias. A constituição das famílias se dava através 

das relações de aproximidades, compadrio, parentesco, apoios mútuos em algumas 

situações. Segundo as narrativas dos moradores, os casamentos se davam até duas vezes, 

em situação de quando ficava viúvo/a, ou até mesmo no abandono e formação de outros 

laços familiares. Como nos diz Dona Daria, ao afirmar que “era uma misturada danada, 

o povo até agora não separava nada não. Uma geração doida que ninguém sabia dividir, 

tudo é parente”, afirma. 

Tudo parente, uma trancinha só, a gente tá tudo em cima dos parentes 

sem saber, casamento entre parentes. Finada Franscilina e meu avô eram 

parentes. Franscilina e Mané Pereira, era tudo casado como Primo 

Carnal, tudo já vem de lá ninguém sabe de onde vem.94 

 A formação da comunidade fazenda Candeal II é originária dessas relações 

em gerações subsequentes tendo reflexo nos dias atuais, na chegada das pessoas o povo 

vai estabelecendo significados e costumes a esse espaço. De acordo com Guimarães95, 

parentesco é uma geografia em que as vidas das pessoas e a história das suas relações 

podem ser traçadas nas texturas da terra. 

 Outras percepções presentes nas narrativas dos moradores são as mudanças 

ocorridas com o tempo. Segundo os relatos, “mudou tudo de antigamente para hoje, 

acabou tudo, encheu de casa, antigamente era 1km de uma casa para outra, acabou tudo 

em pasto”. Isso fica muito nítido entre os moradores mais velhos, as modificações e as 

marcas de um tempo na memória e as constantes lembranças. Para Albertino Pereira, 

essas mudanças foram de grande feito nas formas de produção e nas tradições que com o 

tempo acabou, como a safra da colheita, a bata do feijão e os mutirões na roça. 

 
93 Entrevista concedida por Dona Daria Lima, 97 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 30 de outubro de 

2020. 
94 Entrevista concedida por Dona Daria Lima, 97 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 30 de outubro de 

2020. 
95 GUIMARÃES, Op. Cit, p.77. 
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Antigamente era um tempo de produção, tudo que a gente plantava tinha 

e era muita. Tinha um velho chamado Julião Grande que morava na beira 

da lagoa o primeiro que falei ele morou aqui foi do Pai dele para ele (...) 

teve uma época em 70 esse Julião bateu na média de 60 saco de feijão. 

Teve uma quatro bata para dá vencimento no feijão, umas quatro bata de 

trinta a vinte homem, o ano que dava bom96. 

 Entrelaçando os fios das memórias, as lembranças constituem instrumentos 

vivo que marcam a trajetória de trabalho dos moradores do Candeal II e a partir delas 

foram consolidando a construção da comunidade. Para Maurice Halbwachs: “as 

lembranças são reconstrução do passado com ajuda de dados tomados de empréstimo ao 

presente e preparadas por outras reconstruções feitas em épocas anteriores”.97 Eram 

modos, formas tradicionais que nesse período do povoamento, os costumes e as tradições 

praticados por homens e mulheres eram produzindo cenas desse cotidiano vivenciado 

pelos trabalhadores rurais na comunidade retratam histórias vivas e relações sociais 

comunitárias que a cultura sertaneja do povo do em seu fazer cotidiano. Acerca da 

produção, o entrevistado sinaliza em suas lembranças as modificações com o tempo pela 

ação humana. 

Veio diminuindo devagar, eu acho que foi a terra que enfraqueceu mais, 

o esterco do sertão acabou, tinha era aquele esterco puro, tinha só (...) 

natural, e o capim, o gado só comia o capim (...) comia esses tipos de 

coisas, mais não existia produto e hoje em dia a gente não pode botar 

esterco mais na terra por que é só produto químico que os gados comem, 

com vacina e com tudo e aí esse esterco saia envenenado, o esterco chega 

aqui, os produtos não sai (...) por causa dos químicos. Tudo foi 

enfraquecendo jaça, manga. Tudo esses negócios foi enfraquecendo. 

Acho que a terra fraca e o tempo também que descontrolou, descontrolou 

porque antigamente eu mim lembro que as trovoadas eram no tempo 

certo, em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro tudo 

trovoada! Elas não viam tudo de vez não, a vez passava um mês sem 

vim.A gente planta no inverno tendo boas trovadas e pronto temos 

mantimentos pra valer, e não tendo boas trovoadas. Só a chuva do inverno 

não dá98. 

  As vidas das gentes são movidas pelo cultivo da terra e do que ela produz, 

representando formas e maneiras de organização da vida social que reconstrói o cotidiano 

a partir das experiências ligadas ao trabalho e ao habitar no lugar, nas construções de 

sociabilidades, promovendo redes de apoio em coletividade gestando teias de relações 

que permeiam as vivências desses sujeitos. 

 
96 Entrevista concedida por Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 05 de 

novembro de 2020. 
97 HALBWACHS, Op. Cit, p.91. 
98 Entrevista concedida por Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 05 de 

novembro de 2020. 
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Boi coisa que você nunca viu! Chamado Boi da Roça, cantar boi, boi da 

roça as pareia, meu Pai era chefe, juntava uma, duas ou três, quatro pareia 

de cantoria até de noite, de noite cabava de comer seis hora da noite, 

tinham muitas ainda que ficava cantando na boca do terreiro até mais 

tarde, era divertido demais e o pessoal gostava, era tradição. Hoje em dia 

se perdeu, não tem mais. Hoje em dia só está tendo uma sambinha por 

que a gente remedando. A gente está remedando os véi que sabia sambar, 

se não ia acabar, aqui mesmo na região da gente99. 

  É gostoso lembrar do passado, de tradições e memórias vivas que 

ressignificam ao longo do tempo na comunidade construídas pelas memórias coletivas 

que refletem a história do Candeal. Segundo, para Pierre Nora,100 a memória sempre 

pertence à nossa época e está intimamente ligada ao eterno presente, uma vez que, a 

história é uma representação do passado elaborando urgências do agora. Dessa forma, 

quando remetemos a tradição, consiste em herança daquilo que não se perdeu e vive na 

memória dos guardiões enquanto memória viva. Hampatê Bâ, nos diz que “a tradição liga 

ao comportamento do homem e da comunidade, onde todas as coisas se religam e 

interagem”101,conforme isso, a tradição do samba de roda na comunidade Candeal II nos 

revela a manutenção da tradição viva, que mesmo com o passar do tempo e suas mudanças 

permanece ativa.   

As rezas eram na casa dos povos, era reza de são Cosme, que naqueles 

tempos tinha muito, depois que rezava, samba até de manhã. As rezas 

eram no dia do samba que não tinha dia marcado era de setembro a 

dezembro, cada um marcava seu dia e fazia ( ) ao não ser tinha outra 

função aí fazer negócio de caboclo, aí não era todo mundo que usava 

esses negócios, eram algumas pessoas102. 

 Nesse processo, cabe destacar a presença das mulheres nas relações sociais 

construídas na vida em comunidade sobre a luz da sabedoria, solidariedade, coletividade 

e ancestralidade sendo protagonistas das suas próprias histórias. As mulheres além de 

lidar com o trabalho da roça, também cuidava da casa, dos serviços domésticos e dos seus 

familiares atuando como um acervo de memória coletiva com elas registradas as 

estratégias de luta e resistência aos conhecimentos guardados e repassados. 

 As mulheres trazem em suas narrativas as dores de um tempo pela labuta em 

busca da sobrevivência, marcas que atualmente resulta numa junção de problemas de 

 
99 Entrevista Concedida por Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 05 de 

novembro de 2020. 
100 NORA, Entre mémoire et histoire: la problematique dês lieux. In Lês lieux de mémoire. Paris: 

Gallimard, 1984. 
101 BÂ HAMPATÊ, A. A tradição viva. In: KI-ZERBO, J. (Ed.). História Geral da África: I – 

Metodologia e Pré-História da África. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010. p. 170. 
102 Entrevista de Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 05 de novembro de 

2020. 
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saúde, dos corpos e semblantes matizado pelo trabalho árduo. Conforme relata a senhora 

Daria Lima: 

Antigamente nós sofreu, mas começou coisa natural. Lembro do fecho 

de lenha que carregava na cabeça para rua. No sofrimento eu mais minhas 

amigas sofremos, eu sofri com amor e carinho para criar minhas filhas. 

Deus é pai e nossa senhora é mãe, eu finada Beca, Elia (...) ficou nós no 

sofrimento, tarefas e tarefas na casa de farinha de finado Macário. Sofri 

para ganhar o de comer para dá meus filhos103. 

Ainda nesse sentido, penso em como era dura a vida das famílias naquela região, ratifica 

a senhor, Albertino: 

Teve muita, a dificuldade era da gente dava duro no sentia, largava o 

couro no trabalho e não sentia. Só sentia mesmo que era preguiçoso e que 

não tinha preguiça não sentia. Era um tempo de produção, tudo que a 

gente plantava tinha e era muita.104 

 Mergulhar no tempo e nas memórias marcadas pelas lembranças sofridas de 

um período difícil movido por muita luta em todos os aspectos. As narrativas femininas 

enfatizam o apego com a fé para acalentar o sofrimento, em que muitos passavam fome 

para dar o que comer aos seus filhos.  As experiências com o trabalho dos derivados da 

mandioca, conforme afirmam, “a turma vivia na casa de farinha era toda semana para tirar 

o que comer”. Podemos observar que os vestígios históricos perpassam pelas experiências 

da vida dos sujeitos que habitam o território. Dessa forma, as gentes do Candeal desenham 

um lugar através dos comportamentos, costumes, símbolos que atravessa os aspectos da 

vida cotidiana que significam e ressignificam a vida de suas gentes pelas trajetórias 

percorridas por lutas. Um tempo demarcado pela árdua labuta do trabalho e em tempos 

livres ocorriam festas religiosas, celebrações da colheita comunitária dentre outras 

atividades. 

Mas o Candeal foi assim que foi criado. Hoje o Candeal é criado por isso, 

foi tomado em sangue, foi entrega em sangue que não era pra ser em 

sangue, mas infelizmente foi, infelizmente foi. E a história do Candeal 

minha fia é essa. Não foi história fácil.105 

  Observamos os fios que entrelaçam as memórias na composição das 

oralidades, bem como o trabalho com a terra e os significados nela atribuídos aos 

trabalhadores rurais da comunidade do Candeal, sendo assim o trabalho da terra 

 
103 Entrevista concedida por Daria Lima, 97 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 30 de outubro de 2020. 
104 Entrevista concedida por Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 05 de 

novembro de 2020. 
105 Entrevista concedida por Clarindo Fonseca de Almeida, 16 de janeiro de 2016. 
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representa um papel importante nas lembranças e trajetória de vida dos moradores. Nisso, 

falar dessas memórias é conduzir as matrizes na constituição do lugar movido ao trabalho. 

Qual é o objetivo maior da gente era ficar na terra para trabalhar, de todos. 

Mais o objetivo de todos era isso, era viver mesmo na terra para fazer a 

casa e viver, trabalhar.106 

 As relações de trabalho com a terra são sinônimo de vida. Diante disso, 

podemos perceber que a terra significava trabalho e vida, sendo assim o uso comum da 

terra possuem ligações sociais e simbólica configuraram as bases comunitária, familiar e 

de compadrio na reprodução das gerações e nas memórias dos trabalhadores rurais da 

fazenda Candeal II. Na prática do trabalho ocorria de maneira coletiva, acompanhada com 

cantorias que representava dos dizeres e fazeres popular. 

Muita produção! Comprava esterco no sertão, caminhão de esterco trazia 

para aqui por tabuleiro chegava aqui jogava na terra no inverno aquela 

plantação com mutirão que o povo chamava corte, muito bonito, então 

era ali a construção daqui era assim (...) um fazia hoje outro amanhã fazia 

outro. Tudo de mutirão dez, quinze, homens com mulher com tudo fazia 

mutirão, tinha mutirão o dia todo e tinha de meio dia para tarde.107 

  De acordo com Neto108,a terra não simbolizava apenas questões do trabalho 

representa “trabalho não é só o ganhar farinha. É sobretudo, dignidade, lazer também. Era 

a festa do labor”.  Segundo Vitorio, as atividades, desde o plantio até a colheita, são em 

sua maioria realizados através da ação conjunta entre os trabalhadores. Participam deste 

processo parentes e vizinhos e com isso forma-se uma rede de solidariedade que marca, 

em sua grande medida, as atividades rurais. Dessa maneira, a cooperação é um fator 

fundamental na formação dessas redes que ocorrem nos ciclos dos trabalhos, cada dia em 

uma propriedade, até que todos sejam contemplados.  

 Para os trabalhadores rurais da comunidade fazenda Candeal II, a terra tem 

um significado importante para a vida, entendendo que através da vida na terra garantirá 

o viver do que ela produz gerando estratégias sociais para garantias da vida. Segundo 

Margarida Maria Moura, o cultivo da terra é marcado pelo modo decisivo as formas de 

organizar a vida social fundamentada em meios materiais e simbólico com à fecundação 

da terra sendo organizadas em sociedades agrárias109. A luta pela terra é a única estratégia 

 
106 Entrevista de Martiniano Pereira Fonseca, 63 anos, por Luana Cardoso Fonseca, em 15 de janeiro de 

2019. 
107 Entrevista de Albertino Pereira Fonseca, 70 anos, por Luana Cardoso Fonseca em 5 de novembro de 

2020. 
108 NETO, Euclides. 64: um prefeito, a revolução e os jumentos. Salvador: EdUfba; São Paulo Littera 

Criações, 2014. 
109 MOURA, Margarida Maria. Camponeses. 2 ed. São Paulo: Ática,1986. 
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possível para promover o acesso por a terra, sendo um elemento importante da questão 

agrária no território brasileiro. Conforme o pensar de Oliveira110: “Trabalhar na própria 

terra é uma forma necessária de reconexão com os chãos que foram roubados no passado, 

maneira de dizer não a escravidão e ao racismo”. As experiências dos trabalhadores rurais 

no município de Feira de Santana estão presentes na composição do lugar na comunidade 

fazenda Candeal II, é pensar que este espaço é marcado pela produção rural com as 

ligações com o campo e a vida sertanejas nos apresentam cenas movidas pela labuta e 

estratégias de existências na manutenção da vida e o trabalho no campo. 

O Trabalho da terra é um sinônimo de “estar vivo” de continuar 

participando das sociabilidades do lugar. O trabalho representa um 

princípio importante gerada da sociabilidade, sendo a roça o lugar onde 

os velhos mantêm-se vivos111.  

 As sociabilidades foram importantes para a organização negra na região do 

Candeal nas relações de trabalho com a lavoura, assim as práticas cotidianas na labuta do 

roçado são espaços vividos que simbolizam as táticas de resistências nas redes de 

sociabilidades no cotidiano desses sujeitos. Conforme Guimarães, a ideia de lugar pode 

ser atribuída pelo movimento onde as pessoas habitam, sendo que o lugar constitui os 

territórios vistos. De acordo com Moreira e Hespanhol, “o lugar produto da experiência 

pessoal vivida permeado de dimensões simbólicas, culturais, políticas e sociais, só 

adquire uma identidade e significado através das intenções humanas atribuídas a ele”112. 

   Portanto, o lugar pode ser entendido como uma construção social ligado 

diretamente com as relações cotidianas no espaço e tempo. Neste lugar da fazenda 

Candeal, as memórias ecoam as construções das relações familiares entre outras, em que 

se desenvolveram a partir da união do povo pela defesa e permanências no território na 

construção do lugar. 

 

 

 

 

 
110 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana M.Empretecer Tanquinho: releituras da história do sertão, 

2020.(p.5) 
111 FREIXO, Alessandra A. TEIXEIRA, Ana Maria F. Entre as trilhas da memória: Velhos do Sisal. 

Feira de Santana: UEFS, Ed, 2011. 
112 MOREIRA e HESPANHOL, 2007, p.51 
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CAPÍTULO II- DISPUTA PELA POSSE DA TERRA NA FAZENDA CANDEAL 

 

Preste bastante atenção 

Companheiros e companheiras, 

Uma história eu vou contar 

São relatos verdadeiros. 

Vou falar da luta da terra 

E do povo oprimido 

Mas que temos um grande sonho 

O da vida melhorar 

Dando terra a quem precisa 

E a Reforma Agrária já. 

A partir da ditadura 

E os trabalhadores revoltados 

Foram criando mais forças 

E os movimentos foram formados. 

Passaram-se alguns anos 

E as ligas se organizando 

Houve muitos conflitos, 

E o povo foi entendendo 

Que todos tinham direito 

Da terra ir cultivando113. 

 

No segundo capítulo proponho adentrar nas questões que centram este trabalho 

historiográfico, enfatizando as narrativas das memórias sobre o conflito pela posse da 

terra na fazenda Candeal II, que culminou no processo de luta e no assassinato de Joaquim 

Pereira dos Santos. Entrelaçando as trajetórias dos trabalhadores rurais e as táticas de luta 

evidenciada pelo conflito e as questões fortemente ligadas durante esse processo. Para 

tanto, busca-se nas oralidades subsidiada pela história oral instrumento metodológico que 

permitiram acessar as memórias coletiva dos trabalhadores rurais sobre o desenrolar deste 

acontecimento que reporta a disputa pela terra.  

 
113 Poema “A luta pela terra”, de Dulcirene Pereira Santos. 
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 A memória dos moradores do Candeal tem um lugar central durante o processo 

da construção deste trabalho, assim informações coletadas em conversas informais e 

formais, entrevistas semiestruturadas buscam tecer às narrativas que movem a memória 

de um povo sobre a história e formação. Dividimos em dois tópicos intitulados “a questão 

da terra” revelando o campo de interesses e disputa e por outro lado “o conflito de terra: 

o assassinato do agricultor Joaquim Pereira dos Santos”. A tentativa deste capítulo é 

reconstruir o episódio que demarca a história das gentes do Candeal, constituído como 

marco de articulação e organização comunitária. Assim, a intenção deste trabalho é 

analisar, interpretar as narrativas dos trabalhadores rurais sobre a perspectivas da luta no 

campo, por sua vez, colocar essas narrativas em destaque apontando as trajetórias ligadas 

as tensões, disputas e conflito territorial pelo direito ao acesso à terra. 

 

2.1 A QUESTÃO DA TERRA 

Na terra pisando firme 

Justamente é um lugar 

Praticamente onde nasci 

E aonde eu posso trabalhar114 

 

 

 A terra é um tecido que costura as relações traçadas nas experiências demarcada 

pela labuta. Um lugar constituído por pessoas através da vida cotidiana e das redes de 

sociabilidades, um chão comum entre as pessoas. Para a linguagem filosófica a terra 

simboliza “um lugar sagrado, a base da vida e nos acolhe a todos na existência dando-nos 

sustento e ligando-nos à vida”.115 A questão da terra foi um elemento central que 

tensionou a esfera da disputa pelo uso da propriedade na fazenda Candeal. Compreendo 

a posse da terra, desde a abolição da escravidão, como uma ‘possibilidade de autonomia 

econômica’, para os egressos da escravidão e suas famílias, pois conforme defende Silva, 

esta era um meio viável de administrar suas vidas a partir de pequena lavoura116.   

A luta pela posse da terra é uma questão de ordem social no território brasileiro, a 

luz de um problema marcado pela raça, classe social e gênero sendo assim um espaço de 

 
114 Cordel Cândido Pereira Fonseca. 
115 CESE, Op. Cit, p.5. 
116 Em diálogo com pesquisadores da escravidão e pós-abolição, Mayara Silva apresenta essa compreensão, 

com a qual dialogo na construção do presente trabalho. Ver: SILVA,2017, p.38. 
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conflitos, lutas e resistências materializadas pela propriedade privada. Portanto, possuir 

terra questiona o poder econômico e prestígio social que estrutura a concentração 

fundiária do país. Fernandes apresenta que “um conflito por terra é um confronto entre 

classes sociais entre modelos de desenvolvimento por territórios”117.  Os sentidos da terra 

aqui possuem dois significados, a questão de poder embutida pelos interesses econômicos 

e políticos. E, por outro lado, a questão de sobrevivência que atravessava a vida de 

sujeitos/as do campo como forma de trabalho e sustento. Para as famílias das gentes do 

Candeal, a luta pela terra representou as condições de existência. Conforme explicita o 

senhor Dionízio Fonseca ao afirmar que “Era prioridade lutar pela terra em grupo de 120 

famílias. Importante não perder de vista isso, luta pela terra na formação do povoado 

fazenda Candeal II”.118 

  Para os trabalhadores rurais da comunidade fazenda Candeal II, a terra expressa 

sentimentos de valor nas relações atribuídas a ela. A partir das relações com a terra 

podemos identificar dimensões que nela está envolvida, parte de uma produção que a 

caracteriza como formas de subsistência em prol da sobrevivência, como foi o caso das 

terras do Candeal ocupada pelos trabalhadores rurais tidos como posseiros. E, por outro 

lado, a existência dos interesses econômicos e políticos, concretizados nos negócios do 

grileiro, ou seja, do fazendeiro. Dionízia das Virgens demostra o conhecimento sobre 

essas terras:  

Porque quando comecei a entender era que a terra aqui era devoluta, que 

dizer que a gente, os nossos pais quando chegou já tinha uma casa no 

terreno que foi de um morador né e aí foi passado para ele... quando eu 

me entendi (...) antes de pai já tinha mais moradores um senhor chamado 

Julião, Timótea, Chico né já era tudo que já morava nessa comunidade. 

Quando eu comecei a me entender né é foi quando teve um senhor que 

chamava Artur né, que ele começou, ele diz que arrendava o terreno para 

o povo nem todo mundo pagava renda porque achou que não era cabível 

né, teve uns que ainda pagou, mais teve outros que não pagou porque a 

terra era devoluta119. 

Sobre Arthur Alves, filho do coronel Antonio Alves, que afirmava ser proprietário 

das terras que eram da fazenda Candeal, nos informa o senhor Dionízio Fonseca: 

Ele até não era muito duro que ele falava “vocês pagam e faz a roça de 

vocês” (...)quando o pessoal ia pedir para fazer roça, pedia ele né. Porque 

dizia ele que era o dono, ele tomava conta “vocês é faz a roça de vocês e 

façam a casinha de vocês”, isso ele orientava para os quem fizesse a roça 

 
117 FERNANDES, Op. Cit, p.26. 
118 Entrevista concedida por Sr. Dionízio Pereira Fonseca morador da Comunidade fazenda Candeal II e 

um dos líderes da luta pela terra, por Luana Cardoso Fonseca. 
119 Entrevista concedida por Dionizia das Virgens Fonseca, por Luana Cardoso Fonseca 02 de maio de 

2019. 
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fazia a casinha e aí a gente foi crescendo foi trabalhando em cima desse 

terreno e aqui não tinha quase ninguém era só tabuleiro né era só mato e 

a lagoa120. 

Conforme anuncia as narrativas dos trabalhadores rurais da fazenda Candeal, a 

questão da terra era algo presente desde sua ocupação. O fazendeiro possuía seus 

privilégios na manutenção dos seus interesses na garantia de poder. No primeiro 

momento, a terra anterior ao conflito de terra, a posse da terra era de Arthur Alves121, “era 

dele do Pai dele, o qual arrendava para o pessoal trabalhar, essa terra aqui era tudo mato, 

depois Zeca Portugal era dono que participou da disputa dizendo que a terra era dele”.  

Compreende-se como renda a relação obtida a partir do valor atribuído à propriedade 

conforme emprega Souza em seu trabalho. 

O conceito de renda da terra da renda fundiária adquire força no momento 

que é instituída legalmente a propriedade privada da terra que é explorada 

com a finalidade de atender o mercado. A renda da terra vai significar a 

porção do produto da terra paga ao proprietário pelo uso122.   

 Dessa maneira, pode-se levantar a seguinte questão da existência de um 

latifundiário no município de Feira de Santana, que tentou dominar a fazenda Candeal e 

outras regiões que tinha a posse das terras nas mãos dessa famílias que detinham um poder 

simbólico e material, destacando-se como figuras influentes na sociedade 

feirense.123Segundo Souza, as comunidades de Matinha  dos Pretos e Candeal foram 

apropriadas por proprietários das terras que conquistaram a propriedade da terra na 

década de 1960, quando  eram rendeiros de Arthur Alves, filho natural do tenente- coronel 

Antônio Alves, e um fazendeiro de pré- nome Noel chegou às terras afirmando tê-las 

comprado.124 Seguindo essa vertente, a luz das memórias dos trabalhadores rurais, essa 

apropriação ocorreu na década de 1970.Nesse sentido, as narrativas abaixo expõem as 

relações obtidas do Tenente Coronel aos moradores: 

A relação dele era mal agressivo e mal dizia que a terra era dele, ele não 

tinha uma relação de inimigo mesmo. Mas ele é(...)como era o nome 

dele? Manuel Brito Portugal, parente de Artur Alves tem relação, não tem 

parentesco com Artur Alves não. Mais a terra antes era de Arthur Alves 

e depois. Não era não, Arthur Alves que... olha vou marcar para você 

passar uma manhã aqui, ou uma tarde. Pronto! Tá certo, pra lhe descrever 

 
120 Entrevista concedida por Dionízio Pereira Fonseca 73 anos, por Luana Cardoso Fonseca 07 de janeiro 

de 2020. 
121 Fazendeiro reconhecido no município de Feira de Santana grande proprietário de Terra. Arthur Alves de 

Freitas é o nome de um dos filhos naturais do tenente-coronel Antônio Alves com Julita Maria de Jesus, 

legitimado pelo coronel em seu testamento, no ano de 1920. Arthur era um dos 21 filhos que Antônio Alves 

teve fora do casamento com Elvira Bastos. Ver SOUZA, 2016, p. 77-78. 
122 SOUZA, 2010, p. 40. 
123 Entrevista concedida por Tertuliano Pereira Fonseca, 72 anos, por Luana Cardoso Fonseca, na fazenda 

Candeal II. 
124 SOUZA, Op. Cit, 2016, p. 95-96. 
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quem era Artur Alves, quem foi Arthur Alves, quem foi Zeca Portugal, 

quem foi Manuel Brito Portugal125. 

Ainda sobre a perseguição que os moradores e moradoras da comunidade 

sofreram por Zeca Portugal, nos informa a senhora Dionízia: 

Foi em 68 que começou a perseguição daqui, começou a desparecer o 

dono era o tal do Zeca Portugal o pessoal começou a fazer reunião com 

ele e ele disse que era para o pessoal comprar terra o pessoal disse que 

não tinha condição de comprar (...)o povo tomar empréstimo no Banco 

do Brasil aí o povo ninguém tinha condições, quando o pessoal começou 

a detestar com ele. Ele diz que queria botar um diabo do rabo pintado que 

era o tal do Noel aí foi quando chegou Noel ele começou a perseguir 

(...)só para plantar só feijão não era para plantar mandioca né que o 

homem era dono da terra que iria plantar era capim né. Tão tanto que 

quando eu me casei mesmo fazer a casa minha casa, minha primeira 

casinha foi aquela, quase que não faz. Que tinha um empregado dele 

mesmo que se fizesse que o Noel iria derrubar!126 

 

 A permanência dos lavradores no chão em que nasceram foi ameaçada por ações 

de reintegração de posse, grilagem, pelo uso da força, derrubada de plantação, 

perseguições, prisão de posseiro, ameaças de derrubadas de casas. Segundo as narrativas 

das trabalhadoras várias mulheres tiveram abortos por causa desse processo violento da 

retirada dos trabalhadores/ as dos chãos da terra. 

  Podemos afirmar que, segundo Sônia Regina de Mendonça127, terra representa 

tão somente o meio de produção constituída como uma fonte direta ao seu poder. Assim, 

a terra é um espaço atravessado pelas relações de poder, isto é, por interesses econômicos, 

políticos e sociais. Relacionado ao conflito de terra na fazenda Candeal, o campo de 

disputa se deu a partir da propriedade pelo território ao domínio das terras do Candeal. 

Nisso, a dimensão do conflito foi estabelecida por posseiros e grileiros. Entende-se que 

posseiro é o indivíduo que se apossa de terras que não pertencem a ninguém, “nelas 

estabelecendo moradia, trabalhando, fazendo melhorias, contudo sem possuir escritura da 

propriedade”.128A grilagem ocorre a partir de apropriação de uma determinada 

propriedade impulsionada pela expansão dos negócios, na sua origem existe da 

“falsificação de documentos de terra em cartório tendo por objetivo se apropriar das terras 

 
125 Entrevista concedida por Martiniano Pereira Fonseca integrante da luta pela terra. 63 anos, 15 de janeiro 

de 2019, na fazenda Candeal II. 
126 Entrevista Concedia por Dionízia das Virgens Fonseca, 64 anos mulher participante da luta. Realizada 

por Luana Cardoso Fonseca 02 de maio de 2019, na fazenda Candeal II. 
127 MENDONÇA, Sônia Regina. A Questão Agrária no Brasil / Volume V – A classe dominante agrária 

– natureza e comportamento – 1964-1980. 
128 BASTOS, Elide Rugai. As ligas camponesas. Petrópolis, Vozes, 1984. (p.50)  
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sendo dono delas”129. É uma realidade histórica enraizada no território brasileiro os 

conflitos entre grileiros e posseiros.  

Historicamente fazendeiros e grileiros se apropriam de áreas das comunidades 

utilizando a força do poder econômico. Isso ocorrem em comunidades que não 

possuem registros de terras, muitas vezes fazendeiros falsificam um título de 

terra, sendo que nenhum título formalmente legítimo pode violar e desrespeitar 

os direitos das famílias posseiras e das comunidades tradicionais130. 

De acordo Patrícia Binkowski131,a grilagem sobreleva a concentração de terras 

nas mãos de grandes proprietários, impedindo o acesso à terra daqueles que é de direito. 

Para Fernandes132,a noção de propriedade é como um espaço de vida podendo ser 

particular ou comunitária. No caso da fazenda Candeal, a relação se dava através de laços 

coletivos, ou seja, comunitários. Segundo os moradores/ as, a fazenda Candeal, era/ é uma 

propriedade livre sem nenhuma distinção de uma pessoa ou grupo ser dono. Percebe-se 

que a relação de poder gira em torno dos interesses posto pelo grileiro que dizia ser dono 

das terras do Candeal, sendo que uns dos seus objetivos estavam em vista a plantação de 

capim para abastecer o criatório de Gado. Conforme retrata o entrevistado abaixo: 

É para criar boi, porque aqui mesmo onde tá a casa da gente hoje foi tudo 

plantado de capim. Eles rocaram de trator, é foi tudo roçado de trator e 

plantando capim que então a casinha da gente era feita é recente, é e aí 

quando juntou a roça de Pai e Pai deu Cândio para fazer a roça e plantar 

e fazer a casinha aí o mato ficou no fundo ele roçou até perto da casa da 

gente. Esse Emanuel Brito Portugal  ele foi um cara que foi funcionário 

assim, trabalhou em Banco como funcionário e ele tinha realmente já um 

poder aquisitivo razoável e ele, tinha tanto que  tinha essa terra comprou 

segundo informação, comprou o pedaço de terra que nós chama de 

caatinga, que é lugar de pastagem e daí ele foi se estendendo outras terras 

por lá e queria realmente, e entrou aqui realmente então para puder é nos, 

nós ameaçar pra nós sair e daí é por isso que nós chamamos de grilagem, 

por que depois de, quase doze anos, depois que ele utilizou a polícia que 

matou um companheiro aqui, é que a gente viu que depois quando a gente 

descobrimos que tinha um órgão que era do Estado chamava INTERBA 

– Instituto de terra da Bahia quando nós descobriu isso aí já tinha matado, 

ele já tinha matado, utilizado da polícia para matar realmente então um 

posseiro quer dizer prendeu uns, a polícia prendeu uns e matou, prendeu 

três e matou, nessa mesma hora, prendeu três e matou um, os presos foi 

Gavião, Paçoca e José de Roque que é o Pai de Cristina de Nini, foi esse 

os três que foram presos133. 

 
129 Cartilha realizada pela CPT -Comissão Pastoral da Terra. Direitos a terra e ao Território. 2016 
130 Op. Cit Cartilha da CPT. 
131 BINKOWSKI, Patrícia. Dinâmicas e relações de poder nos conflitos agrários brasileiros. In: Análise 

de conflitos e relações de poder em espaços rurais. Porto Alegre. Editora da UFRGS, 2018. 
132 FERNANDES, Bernardo Mançano. Sobre a Tipologia de Territórios. In: Saquet, Marcos Aurélio. 

Sposito, eliseu Savério (Orgs.) Territórios e Territorialidades. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 
133 Entrevista concedida pelo senhor Dionízio Pereira Fonseca, por Luana Cardoso Fonseca. 
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O uso e abuso de poder difundido pelo fazendeiro corresponde aos atos 

costumeiros utilizados na resolução das questões agrária no país, utilizando-se das 

relações de poder e dominação entre os grupos sociais.  O poder que o fazendeiro exercia 

pelo controle social das terras e aos sujeitos/ as da fazenda Candeal está ligado ao 

exercício da autoridade, exploração e violência. Sobre a violência empreendida contra os 

trabalhadores de Candeal nos anos 1970, o senhor José Bispo de Jesus, informa: 

Andava armado pois estava sendo ameaçado de morte dos empregados 

do proprietário da fazenda e como também o proprietário da Fazenda. 

Que o proprietário prometeu levar a Polícia a fim de derrubar as casas ou 

mesmo jogar uma bomba a fim de destruir as casas, isto dito pelo sr. 

Manoel Brito Portugal134. 

 

As narrativas demostram a posição política e social que tensionava a questão das 

terras do Candeal e os interesses que estavam postos em destaque nesse período. Tendo 

em vista o contexto histórico, momento que marca a história da política nacional brasileira 

pelas repressões aos movimentos sociais e os trabalhadores rurais e a elevação de 

conflitos de disputa pela terra. Desse modo, os moradores/ as afirmam que a ocupação 

das terras da fazenda Candeal tinha como finalidade a produção para subsistência/ 

existência e moradia. Uma das falas dos entrevistados chama atenção para as bandeiras 

que costuravam nessas terras, “Plantar, a gente vai plantar! Eles ameaçavam a gente. Não 

tinha pra onde ir sair daqui”135. A terra significava trabalho e vida. De acordo com 

Oliveira, citando Neto, a terra não simbolizava apenas questões do trabalho, “não é só o 

ganhar farinha. É sobretudo, dignidade, lazer também. Era a festa do labor”.136 

 Percebe-se que no campo a disputa se dá pela centralidade do poder que exerce 

sobre a terra, uma vez que está é a grande questão que norteia os dois polos conflitantes, 

isto é, o fazendeiro e os trabalhadores rurais/ posseiros. Entendemos que a gênese dos 

conflitos no campo travados pelas lutas sociais, enquanto um espaço de disputa e poder, 

atravessado pelos interesses ideológicos. Assim, a concepção de campo aqui utilizada 

parte do pressuposto de uma área de extensão de terra, na qual, é composto por paisagem 

verde, caatinga sendo caracterizada como meio rural, promovendo acessibilidade para a 

produtividade daqueles que lá residem.  

 
134 Declaração de José Bispo de Jesus. Encontra-se no Dossiê sobre a apuração do conflito entre policiais 

militares e posseiros que resultou na morte do lavrador Joaquim Pereira dos Santos, 1976. 
135 Entrevista concedida por Maria Ana Pereira Fonseca 68 anos, 28 de abril de 2018 por Luana Cardoso 

Fonseca, na fazenda Candeal II. 
136 NETO, Euclides. 64: um prefeito, a revolução e os jumentos. Salvador: EdUfba; São Paulo Littera 

Criações, 2014. 
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Márcia Menendes Motta tem apontado para as formas de gestão de uma 

“amnésia social” em torno da ação dos sujeitos rurais comuns a partir da 

manutenção de memórias oficiais, muitas vezes alimentadas pela própria 

história137.  

 Historicamente percebe-se que o direito à terra na história do Brasil esteve 

concentrado nas mãos dos grandes proprietários. Durante o período colonial da história 

do brasil as terras foram ocupadas pelos portugueses retirando os direitos dos povos 

originários. Para Buainain, os conflitos agrários têm sua influência no processo de 

ocupação do território brasileiro, em que consolidou a concentração fundiária e as 

relações entre latifúndio e minifúndio que afetaria a estrutura e dinâmica agrária no Brasil. 

No entanto, pensar a terra como fonte de riqueza para o território brasileiro e as pessoas 

que acessam à terra,  são aquelas pessoas que detém o poder, infligindo direitos básicos 

do povo ao acesso à terra, sendo demarcado pela concentração de terra no país aos 

fazendeiros e grandes proprietários, reproduzindo a manutenção da hegemonia do poder 

e exercício do controle social.  

Segundo Fernandes, a disputa pela terra ocorre de dois modos, pela 

desterritorialização ou pelo controle das formas de uso de acesso à terra controlando suas 

territorialidades. Retirando os sujeitos da terra desconectando das suas raízes e, utilizando 

das formas mais perversas de desumanização dos sujeitos, inserindo-nos na lógica do 

desenvolvimento do capitalismo, calçadas nas desigualdades sociais e econômicas.  

Em uma sociedade estruturada em classes, correlação de forças desiguais, 

como a brasileira, significa que são comuns constantes enfrentamentos, 

conflitos. É por isso que se identifica a emergência e consolidação dos 

movimentos sociais no campo, como forças políticas de transformação 

social que através da luta e da resistência pressionam por melhorias nas 

condições de vida dos cidadãos.138  

A luz dos movimentos sociais, temos a luta pela terra desenhando táticas possíveis 

enquanto espaço de resistência e contestação. A organização e articulação política das 

cento de vinte famílias homens, mulheres, jovens e crianças do Candeal, foi de grande 

importância na esfera do campo da disputa. A organização legitima e autônoma 

proporcionou que o desejo de serem donos da terra e usufruir delas para o labor e o 

sustento das suas famílias, se tornasse uma realidade possível ser alcançada. Este desejo 

foi que impulsionou a organização comunitária das gentes do Candeal. Sobre essa 

organização, nos informa o senhor Dionízio Fonseca: 

 
137 Reis apud Mott, 2012, p.40. 
138 BINKOWSKI apud GERMANI, 2010.p.41. 
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A organização foi tão assim louvável, a organização que a gente mesmo 

sempre, é ficou como uma prática nossa a união. Um sozinho não era 

possível, mais junto era possível. É ele destruiu a roça de um 

companheiro, começou não chegou a destruir e nós nessa ação, nessa 

ação aí a gente chegou a se reunir noventa pessoa, chegamos se reunir, 

90 pessoa pra roça dessa pessoa, desse cidadão chamava Rogaciano e lá 

nós impediu que o trator invadisse. E nós queria Terra para continuar 

plantando mandoca para sobreviver, milho e feijão e mandioca e esse cara 

disse, esse cara que era empregado dele, que tava, que era tratorista, tava 

arando começou a arar terra, mandou ele parar e ele disse que não parava, 

nós dizia, ameaçamos ele nessa voz de dizer “ que a gente, você é um só 

e nós somos 10  e nós pode realmente empurrar o seu trator e botar fogo 

no trator, você vai entrar, se você entrar em luta com conosco você é um 

sozinho”, então mostramos  ele realmente  que ele era um empregado, era 

uma pessoa cheia de filho, e nós conhecia que era cheia de filho mesmo, 

aí ele disse que era a ordem que ele tinha do patrão, aí  ele disse que tão 

ia falar, a gente pode falar que a gente não tem medo e aí disse que ia 

telefonar pra o, acho que ele foi pra Feira que naquele tempo  não tinha 

celular ainda.139 

 

Narrativas expressam a luta e resistência do povo contra todos os ataques que 

estavam sofrendo naquele contexto. Diante disso, podemos salientar que a luta pela terra 

é a única estratégia possível para promover o acesso à terra por parte de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, sendo um elemento importante da questão agrária no território 

brasileiro. Portanto, quando não há ação do Estado para que ocorra a existência dos 

conflitos territoriais motivo de tensões e luta nos espaços rurais no território brasileiro, 

eles decorrem por outras características.140 

Posto isso, convivemos com diferentes tipos de territórios produtores e produzidos 

por relações sociais distintas que são disputados cotidianamente. A partir do diálogo que 

propõe Fernandes, podemos sinalizar que o conflito territorial  que se deu na fazenda 

Candeal foi atravessado pelas relações sociais construídas e interligadas pela classe e raça. 

Diante dessa noção, Tatiana Emilia Dias Gomes: 

(...)a ideia de racismo fundiário para tratar dessa complexa rede que 

articula ações violentas dos(as) brancos(as) contra os corpos, as culturas, os 

territórios e bens ambientais de negros(as) e índios(as), as formas jurídicas 

limitadoras e ceifadoras dessas cosmovisões, os estrangulamentos orçamentários 

e políticas estatais vocacionadas a fortalecer seus empreendimentos predatórios, 

a pilhagem secular de corpos, minérios, saberes etc. e projetos de mundo.141  

 
139 Entrevista concedida por Dionízio Pereira Fonseca 73 anos, por Luana Cardoso Fonseca 07 de janeiro 

de 2020, na fazenda Candeal II. 
140 SANTOS, Marileuda; SILVA, Ane; MATEUS, Kergilênda. Recursos Históricos da Luta pela Terra 

no Brasil: Os conflitos no Campo e a formação do MST.Vitória da Conquista. Bahia-Brasil, 2017. 
141 Tatiana Emilia. Racismo fundiário: a elevadíssima concentração de terras no Brasil tem 

cor.2019.Disponível em: https://cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/artigos/4669-racismo-fundiario-a-

elevadissima-concentracao-de-terras-no-brasil-tem-cor. Acesso em 20/08/2021. 



58 
 

Nesse sentido, compreende-se que o racismo fundiário está ligado ao sistema de 

poder, portanto, pensar a questão agrária no Brasil é problematizar as questões raciais 

primeiramente. Podemos vislumbrar que a Lei de Terras de 1850142,enquanto 

mecanismos legais contribuiu para concentração fundiária no país e na formação de 

latifúndios, restringindo acesso à terra as populações mais pobres, evidenciando assim 

mecanismo da estrutura racista no país.  

 Por mais que no Brasil a esfera do Direito fundiário esteja caracterizada pelas 

lacunas da posse e propriedade, da não regularização necessária, deixando a margem 

vários problemas que foram historicamente construídos e reverberam atualmente como 

conflitos pela terra e violência. Binkowski143 apresenta que a violência no campo se 

resume em uma ação difusa de caráter social, político e simbólico, envolvendo tanto a 

violência social como política. 

Compreende-se que o direito fundamental é aquele dado a partir do 

reconhecimento e legalidade da posse da terra. A luta dos trabalhadores rurais de Feira de 

Santana, em Candeal II, esteve caracterizada pela defesa dos direitos, ou seja, em busca 

da propriedade coletiva, do acesso à terra.  Nesse sentido, umas de bandeiras e luta dos 

trabalhadores/ as rurais era a garantia do “nosso chão” sentimento expresso pelos 

moradores, que estavam sendo ameaçados de serem retirados das suas terras. Assim, o 

poder de articulação e mobilização dos trabalhadores resultou em uma organização 

coletiva de luta que se deu a partir das reuniões, comissões entre outras estratégias que 

visavam assegurar a defesa da terra e a manutenção delas. 

Destarte, as mobilizações pela luta ocorrida na fazenda Candeal entre as cento e 

vinte família iniciou através de táticas de lutas como realização de reuniões que visavam 

articular o povo. Segundo apresenta o senhor Martiniano Pereira: 

Gavião começou a mobilizar o povo para se unir, e aí apareceu logo 

Albertino Carneiro né, e começou a fazer reunião veio Tereza, veio Ildes Ferreira 

e o próprio orientou vão para o sindicato procurar o sindicato para se associar no 

sindicato para ter direito ao advogado e isso aí arrebanhou todo mundo144 

Sobre a mobilização dos moradores e moradoras da comunidade, nos informa a 

senhora Dionízia: 

 A mobilização já vinha antes, tinha várias reuniões, quando os maridos 

não tava, as mulheres iam também né, no lugar dos maridos, que já era 

 
 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm. Acesso em 20/07/2021.  
142 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l0601-1850.htm. 
143 BINKOWSKI, Op. Cit, p.20. 
144 Entrevista concedida por Martiniano Pereira Fonseca. 
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antes a luta. Nesse tempo me parece que era cento e dez família parece 

ou cento de vinte família, era cento de vinte família naquele tempo que 

participava da organização.145 

Ainda nesse sentido, sobre a participação das famílias da comunidade no processo 

de lutas, nos informa o senhor Dionízio Pereira: 

Na época era 120 família. Em 1974 tinha 120 família, entendeu? É dessa 

120 família mais ou menos 110 famílias participavam entendeu!? 

Participava da reunião, talvez 10 por cento mais ou menos 12 por cento 

não quis, dizia que o terreno era do homem mesmo, que era para entregar, 

aí a palavra do pessoal das lideranças Dionízio, Gavião, de Zé Aurélio 

esses três mais ou menos assim ficam mais à frente, depois via a 

assessoria da gente que era esse Ildes Ferreira, Tereza e Albertino. Tinha 

o Sindicato, mais, o Sindicato.146 

No entrelaçar da memória as travessias da história na luta pela terra simbolizam a 

luta pela vida. Na organização dos trabalhadores rurais do Candeal, utilizaram de 

estratégias que assegurassem os direitos em articulação com outras frentes aliadas na luta 

em defesa dos direitos sociais. Temos a participação do Sindicato Trabalhadores Rurais 

de Feira de Santana- STR, bem como fortaleceu a organização na defesa da terra da 

fazenda Candeal. As entidades como MOC147, FETAG148 e INTERBA149 foram 

importantes nesse processo em apoio conjunto aos trabalhadores rurais, no tocante as 

providência e medidas jurídicas. Em entrevista, Dionízio Pereira reforça que a 

organização foi assertiva no que tange a união e articulação de maneira coerente e 

autônoma, sendo protagonizada pelos trabalhadores rurais, homens e mulheres do 

Candeal. 

Posto isso, com a lógica implantada pelo capital, a terra passou ser denominada 

enquanto mercadoria, fonte de recursos a serviço a propriedade privada. À medida que a 

questão fundiária reflete a estrutura agrária do Brasil sendo revelados os constantes 

conflitos gestados nos espaços do campo. Sobre o assunto, nos informa Kleimann: 

A expansão capitalista que se dá na base da especulação fundiária. Com 

efeito, a terra em si não tem valor, ela possui um pouco na medida em 

que representa um meio que permite a apropriação da mais valia. Em 

outros termos, a especulação fundiária não pode ser explicada fora na 

dominação do capital que dá valor comercial à terra150.  

 
145 Entrevista concedida por Dioníza das Virgens Fonseca. 64 anos, realizada por Luana Cardoso Fonseca 

02 de maio de 2019, na fazenda Candeal II. 
146  Entrevista concedida por Martiniano Pereira Fonseca, por Luana Cardoso Fonseca. 
147 Movimento de organização Comunitária- MOC. 
148 Federação dos Trabalhadores Agricultores e Agricultoras Familiar- FETAG. 
149 Instituto de Terra da Bahia- INTERBA. 
150 KLEIMANN apud SILVA,1986, p.14. 
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Na labuta dos trabalhadores rurais na década de 1970 sofreram problemas 

agravantes por essa questão da terra que resultou no assassinato de um companheiro, 

sobre o que trataremos com detalhes a seguir. Ademais, apesar das repressões, coerções 

e toda forma de desmobilização tida durante esse processo, as gentes do Candeal 

intensificaram a luta pela mobilização que representou bastante a organização. Para tanto, 

ressalto os olhares para a terra a partir da análise de Fernandes151,“a terra é gente, coisa e 

objeto, material e imaterial, tudo e todos, espaço e tempo, território é uma totalidade, uma 

realidade”. A terra representa um espaço de luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

enquanto sujeitos que constroem histórias e lutam por seus direitos de pertencimento em 

relação a terra, e pelas garantias dos direitos, por meio dessas estratégias de lutas 

ressignificam suas vidas, além do que a luta é resistência na terra, marco na historicidade 

da sociedade brasileira. 

2.2 O CONFLITO DE TERRA: O ASSASSINATO DO AGRICULTOR JOAQUIM 

PEREIRA DOS SANTOS 

 

Na boquinha da noite de sexta-feira do dia 6 de maio de 1976, ocorreu o 

assassinato do agricultor o Sr. Joaquim Pereira dos Santos, o mandato pela ordem do Sr. 

Manuel Portugal, que afirmava ser o dono das terras da fazenda Candeal. O Sr. Manuel 

Portugal, afirmava ter um documento que alegava ser o dono das terras, exigia que os 

moradores fizessem empréstimo no banco para pagarem suas terras, sem conseguir extrair 

o dinheiro, resolveu expulsar as famílias que ali moravam, e ordenou um dos seus 

empregados que fosse até a fazenda Candeal derrubar todas as casas ali já construídas.  

Num ato de resistência, cerca de 120 pessoas deram as mãos para impedir a 

derrubada das casas, diante daquela situação o tratorista abandonou o local. Este trabalho 

se debruça nos olhares e narrativas dos moradores da comunidade Candeal II. O objetivo 

aqui é recuperar as experiências dos trabalhadores rurais acerca das bravuras ocorridas 

naquele período, envolvendo os trabalhadores e trabalhadoras rurais em um processo de 

resistência e organização para garantia de acesso à terra. A realização deste trabalho visa 

uma maior compreensão sobre as questões relacionadas às narrativas sobre a memória de 

um povo, em luta pela terra. O que se revelou como um fator essencial para o 

entendimento das memórias enquanto construção histórica. Buscarei aqui tratar deste 

episódio, o seu desenrolar na fazenda Candeal e os desdobramentos acerca deste conflito.  

 
151 FERNANDES, B. M. et. al. A Questão Agrária na Segunda Fase Neoliberal no Brasil. 2017.In: 

Núcleo de estudos, pesquisas e projetos de reforma agrária –NERA.2017, p.06. 
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A ocupação das terras no Brasil sempre foi motivo de conflitos entre grileiros e 

posseiros. O caso da comunidade fazenda Candeal retrata que na década de 70 ocorreu 

uma disputa pela terra que ocasionou em um conflito entre grileiro e posseiros. Segundo 

relatos dos moradores, a existência do conflito resultou na formação do povoado fazenda 

Candeal II através das marcas deixadas pela luta e defesa da terra, este por sua vez, 

procedeu na organização dos trabalhadores rurais pela defesa da propriedade. Para 

Buainain152,a questão dos conflitos no campo do acesso à terra é um problema de ordem 

política e estrutural que caracteriza o meio rural brasileiro, ocasionando tensões 

permanentes, uma vez que, os conflitos devem ser observados sob a ótica do 

desenvolvimento do capitalismo no campo, o que por sua vez  se justifica as ocorrências 

das disputas territoriais.  

Em Feira, na fazenda Candeal, distante dez quilômetros da zona urbana 

120 famílias de lavradores são ameaçadas pelo grileiro Emanuel Brito 

Portugal. Entre outras violências, visando a expulsão dos posseiros, o 

sindicato local inclui a prática de abrir picadas com trator em torno das 

plantações em seguida semear capim que se alastra como praga153. 

 

 O campo da disputa se deu através dos desdobramentos dos conflitos 

intensificando com as perseguições, ameaças e violências aos posseiros, que 

posteriormente, culmina no assassinato de uns dos integrantes das cento e vinte famílias 

que lutavam pelo acesso a posse da terra o agricultou Joaquim Pereira dos Santos. Este 

foi morto pela Polícia Militar de Feira de Santana, ação que demostra as tensões 

territoriais causadas pela disputa agrária no campo na conjuntura da ditadura civil militar. 

Observa-se que os conflitos e a violência no campo têm relações com a permanência dos 

problemas da questão agrária no país, principalmente com as questões de acesso à terra 

para aqueles que nela trabalham, produzem e moram. Entende-se por campo, o espaço do 

mundo social que produz conflito, contradições nas relações desiguais de poder. Eduardo 

Girardi154 afirma que os conjuntos de problemas do campo estão relacionados com a 

questão agrária estruturada na sociedade, a exemplo temos o assassinato de Joaquim 

Pereira dos Santos na Fazenda Candeal, que reflete a violência no campo, que surge a 

partir dos conflitos. 

 
152 BUAINAIN, Op. Cit, 2008. 
153 Jornal Tribuna da Imprensa. Grilagem no interior da Bahia. Rio de Janeiro 8 de abril de 1976. Disponível 

no site da Biblioteca Nacional. 
154 GIRARDI, Eduardo Paulon. Questão agrária, conflitos e violências no campo brasileiro. Revista 

Nera(Unesp) V.22, 2019. 
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Joaquim morreu em 76 seis de maio de 76. Começaram a atirar pra cima, 

foi aí que aconteceu e foi na roça desse José e a casa dele era recém feita, 

o José que é, que foi preso. É atiraram pra cima depois aí Martiniano foi 

olhar e eles deram ordem de prisão, Gavião foi olhar recebeu ordem de 

prisão aí foi a razão que eles ficarem preso. E Joaquim qui tava em casa 

viu o tiroteio atirando pra cima aí foi, e foi com a espingarda de 

(...)espingarda de matar passarinho e foi a aí que deu realmente ele, 

mandou a polícia mandou ele jogar a espingarda no chão e botar a mão 

pra cima e resistir se não, aí os meninos que tava isso aí, os meninos 

escutaram porque tava aí não tava, tava com os braços atrás das costas e 

de joelho olhando pro chão, pra terra, com a cara na terra. É aí mandou 

ele botar a arma, quando ele falou pela segunda vez se entrega! Aí jogue 

arma, jogue a espingarda não chão e bote as mãos pra cima, aí disse que 

não! Aí ele resistiu, aí os caras acenaram, não acenou, fez só acenar o 

rife, aí já foi a declaração de um dos próprios policial, aí quando armaram 

pra ele, apontaram pra ele, quando apontou ele, puxou a espingarda 

dele.Não, ralou um pouco o rosto de um dos policial, aí gritaram pra o 

cara que tava comandando o grupo, ai gritaram que era o Sargento, aí 

disse que aí, o sargento gritou “pega o homem”,ele cabou de atirar e 

correr é o que lhe disse então, a gente tinha sempre moita de mato, assim 

ficava pra tirar lenha, cada um que tinha sua roça deixava uma reserva. 

Aí ele caiu no mato de Jorge que é era próximo daí era vizinho fazia 

vizinhança a roça de Jorge com a roça de José, aí caiu nesse mato, correu 

aí eles rudiaram o mato e conseguiu é conseguiu detonar, esbagaçou a 

cabeça, esbagaçou a cabeça. E engraçado que ninguém sabia que tinha 

morrido, ninguém sabia que tinha atirado em Joaquim, ninguém sabia que 

Joaquim tinha chegado aí porque não se falou nome e os meninos tava 

com a cara baixa que era ordem dos policiais não poderia levantar a vista 

então por isso que a gente ficou com instinto de perversidade, instinto 

muito forte de perversidade, aí o Joaquim aí atiraram ponto. Saiu o 

pessoal viu as informação aí, na polícia que tem aí e aí pra não ir lá que 

uma das coisas que a gente sempre se dizia era a preocupação quando 

tinha pessoas que achava que poderia enfrentar a polícia tem uma boa 

parte que não aceitava, isso proposta de conversa nossa155. 

 

Destaca-se o papel da polícia enquanto instrumento político do Estado na função 

de legitimar a violência praticada pelo fazendeiro na adesão da posse da terra. Girardi 

ressalta que a violência que configura a questão agrária no Brasil, parte da omissão do 

Estado na organização do Campo brasileiro em que os latifundiários e os fazendeiros são 

os senhores donos.  

O Tenente colocou sete balas na mão e disse que: está vendo estas sete 

balas aqui, pois estas sete balas. Então contínuo colocou o revolver e no 

peito do declarante. Que o Policial recebeu uma ordem de colocar a 

vítima no carro e conduzir para feira de Santana, e dizer que morreu no 

caminho, e que policiais disseram que amanhã iriam tocar fogo nas casas 

 
155 Entrevista concedida por Dionízio Pereira Fonseca, 07 de janeiro de 2020 por Luana Cardoso Fonseca, 

na fazenda Candeal II. 
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e derrubar, pois, casas não era de: de Noel e sim de um Major ou de um 

Coronel. Nada mais declarou156. 

 Desse modo, entender o assassinato de Joaquim Pereira dos Santos é descortinar 

as engrenagens que estavam aparadas diante do contexto da Ditatura Militar e o papel do 

Estado nesse período, uma vez que foi fundamental nesse processo o uso da força, poder 

e autoridade e violência foram cruciais para alimentar o sistema de poder na legitimação 

dos privilégios no exercício do controle aos grupos sociais. Esse episódio marca um 

cenário no qual ecoam as lembranças esquecidas da memória da ditadura versus 

trabalhadores rurais, repressão, censura ocorreu nesse período em que muitos foram 

presos e outros tantos assassinados. Portanto, essa época marcada sobre repressão e 

resistência. 

 O Tenente mandar "mata o homem"; que ouviu depois disso entre três a 

cinco tiro que em seguida foi levado até onde  estava uma camioneta C-

10 de cor amarela que estava a uma distância de uns duzentos metros, 

onde foi amarrado na mesma para não fugir que depois foi deixado 

amarrado na camionete tendo os policiais no local e voltaram ,digo, local 

onde houve o tiroteio e voltaram dizendo que um havia morrido, tendo 

um Policial alto forte comunicado o fato a Feira de Santana onde recebeu 

ordem de trazer o elemento que estava, digo baleado e o declarante para 

/ Feira de Santana a fim de ser entregue a quem de direito, que no meio 

do caminho mais ou menos no Papagaio, ouviu dizer pela Rádio, digo, 

que ouviu ainda no local os Policiais pedirem reforço pelo Rádio 

alegando que era no mato e o pessoal era “brabo” ato continuo foram 

trazidos para Feira de Santana e que no Papagaio encontrou uma outra 

RP157. 

Diante disso, conforme apresenta a manchete do Jornal Folha do Norte do período 

em entrevista Clarindo Fonseca de Almeida conhecido como Gavião, relata a iniciativa 

dos policiais no assassinato de Joaquim na afirmativa “Matem o homem”, deixando 

explicito a intenção posta, a violência cometida pelo órgão oficial da policial resulta em 

morte. Os moradores afirmam que o grileiro utilizou da Polícia Militar para expulsão dos 

trabalhadores das terras através do uso da violência aos posseiros, alegando que tinha um 

grupo de bandidos ocupando a terra dele. Destaca-se que a posse da terra no Brasil ocorre 

pelos processos marcado por lutas e muitas vezes com derramamento de sangue, angústias 

e sofrimento aos trabalhadores.  

 

 

 
156 Declaração de José Bispo de Jesus. Encontra-se no Dossiê sobre o caso, 1976.Disponível no Arquivo 

Público do Estado da Bahia. 
157 Declaração obtida por Clarinho Fonseca de Almeida. Encontra-se no Dossiê sobre o caso, 1976. 
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Fonte: Imagem retirada do Jornal Folha do Norte em maio de 1976. 

O jornal Folha do Norte exibe o cortejo fúnebre de Joaquim Pereira dos Santos 

com a saída do Hospital do Pedro e a entrevista de Gavião sobre o ocorrido. Como 

apresenta o dossiê retrata sobre o fuzilamento do lavrador em Feira informado e o 

sepultamento do lavrador Joaquim de 56 anos de idade. No cortejo para o sepultamento, 

segundo os dados, mais de 300 trabalhadores rurais acompanharam, cercado pelo forte 

aparato policial. A imagem acima demostra o crime e assassinato de Joaquim cometido 

por um Soldado da PM, sem ordem judicial em que invadiram a fazenda Candeal tendo 

como principal responsável o grileiro Emanuel Brito Portugal que dizia ser proprietário 

da área.  

Em declaração, o fazendeiro Emanuel Brito Portugal alega não ter nada a ver com 

o crime, deixando seu discurso impune das acusações como aponta no Dossiê158 sobre 

apuração do conflito de entre policiais militares e posseiros que resultou na morte do 

posseiro Joaquim Pereira dos Santos em que foi aberto inquérito pela Delegacia de Polícia 

de Feira de Santana para averiguar o crime de Feira: uma trama de grilagem. Conforme 

expõe:  

As declarações do fazendeiro Emanuel Brito Portugal deixam 

transparecer sua forçada tentativa de esconder a co- autoria do assassinato 

 
158 Encontra-se disponível no Arquivo Público Municipal do Estado da Bahia – Irregularidades na 

administração Pública no Estado da Bahia. 08 de julho 1976. 
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do lavrador Joaquim na quinta passada distrito de Matinha em Feira. 

Caracterizado com um dos grileiros da região de Feira, Emanuel Portugal 

referiu-se ao crime insinuando que “não tenho prestígio para instruir a 

polícia em fazer isso”, atribuindo a polícia o crime e esforçando-se por 

livrar sua responsabilidade159.  

Chama a atenção a tentativa do fazendeiro, em seu discurso, que é título de 

artifício de quem detém prestígio e poder na sociedade, se formos olhar atentamente ao 

longo da história os discursos que tentam deslegitimar determinada situação ao inverter 

os papeis sociais no jogo do poder. A resistência rural é esquecida, as vítimas do Estado 

originárias do campo não são contabilizadas pelas estatísticas oficiais. Segundo a 

CPT160entre 1962 e 1989 aproximadamente 1.566 trabalhadores rurais foram 

assassinados e pessoas desaparecidas161. 

As narrativas dos moradores enunciam as marcas deixadas pela disputa pela terra 

na fazenda Candeal, uma vez que, o conflito se dá a partir do momento em que o suspeito 

proprietário afirmar ter um documento provando ser donos das terras, assim inicia-se  a 

luta dos trabalhadores da terra pelos seus direitos de acesso a posse da terra. Mas, no 

decorrer do processo descobriu-se que este documento não era verdadeiro, nesse período 

os trabalhadores rurais encontraram apoio as entidades nas FETAG,162 MOC163que 

conjuntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que davam orientações e 

disponibilizaram advogados para defender a causa dos trabalhadores rurais. Assim, as 

entidades ajudaram os moradores/ as reconhecer a ilegalidade do documento, colocando 

em questão as terras que o fazendeiro afirmava serem suas, tendo acesso à informação de 

que essas terras eram devolutas, pertencente ao Estado. 

O suposto proprietário Emanuel Portugal, faz a polícia intervir, distribui 

intimações e o sindicato protesta porque uma notificação é insuficiente 

para tais fins, formulando uma interdição em nome de todos os 

trabalhadores. O grileiro recorre a violência contra a comunidade da 

fazenda Candeal e os posseiros pedem uma sanção para as suas 

insistências164. 

  A luta foi travada na esfera judicial para garantia do acesso à terra. Em relação 

ao assassinato de Joaquim, o Movimento de Organização Comunitária e o Sindicato dos 

 
159 Arquivo Público do Estado, 1976, p.16. 
160 Comissão Pastoral da Terra. A CPT é um órgão ligado à Igreja Católica a partir da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil, vinculado à Comissão Episcopal para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz e 

nascido em 22 de junho de 1975. Assim foi criada para ser um serviço à causa dos trabalhadores e 

trabalhadoras do campo e de ser um suporte para a sua organização. 
161 Dados disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/trabalhadores-rurais/ 
162 Entidade de representação dos Trabalhadores rurais- Federação dos Trabalhadores na Agricultura. 
163 Entidade representativa organizacional de movimento de base- Movimento de organização 

comunitária. 
164 Jornal Tribuna da Imprensa. Grilagem no interior da Bahia. Rio de Janeiro 8 de abril de 1976. (p.3) 
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Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, tendo como representante o Advogado 

Eugênio Lyra auxiliaram os trabalhadores a tomar providências perante a situação, no 

Dossiê apresenta a solicitação do sindicato na averiguação do caso. 

Todos os posseiros da fazenda Candeal são sindicalizados no órgão 

classe, do sindicato dos trabalhadores rurais com a finalidade de oferecer 

aos sindicalizada assistência jurídica, composto pelo advogado Eugênio 

Alberto Lyra Silva, Maria Lucia de Oliveira Athayde Lyra Silva e Luiz 

Carlos em que tomou conhecimento de fatos praticados por preposto da 

Polícia Militar em área ocupada por posseiros em terras da fazenda 

Candeal. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, nesse período 

fortaleceu a luta por direitos dos trabalhadores da Fazenda Candeal em articulação as 

demandas e necessidades do povo do Campo. Muitos trabalhadores se envolveram e se 

filiaram ao sindicato e na luta pela política sindical. Dionízio Pereira Fonseca, ressalta 

seu envolvimento com o sindicato, o qual foi líder comunitário e sindicalista, atuou no 

polo sindical em apoio aos trabalhadores rurais do munícipio de Feira de Santana, dando 

assistência e orientações, articulando as lutas dos trabalhadores rurais a partir de uma 

perspectiva de uma política coletiva. Em entrevista, ao ser perguntado se o seu 

envolvimento com a luta sindical se deu a partir da organização política de Candeal, o 

senhor Dionízio Fonseca, respondeu: 

Sim, sim. Porque até então, tô te dizendo pra mim associar, meu Pai me 

sugeriu que deveria também, porque era a questão da união de todos e 

meu Pai  me dizia que não ir eu lá sabia, que era sindicato, aí  meu 

envolvimento aí foi com certeza depois dessa luta aqui e aí me botaram 

na  comissão ai a turmada, porque era só Gavião que saia que viajava  e 

tal pra Feira as vezes ia dá uma viagem na  FETAG, mais chegava  a 

turmada, olha o que falei eu sentir isso aí e depois que comecei  ampliou 

a comissão165. 

Observa-se que as sindicalizações dos trabalhadores rurais são importantes para 

organização e da classe dos trabalhadores no campo. Visto que para além das orientações 

e gestão de conflitos, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais representa uma frente de luta 

e de organização de sua própria política pautada nos interesses do povo no campo, em 

busca de reinvindicação frente as autoridades, soluções de problemas, participação nas 

propostas políticas e mobilização para que os direitos sejam exercidos, ou seja, uma 

intermediação das lutas dos trabalhadores rurais na sociedade. Visto que esses fatores 

foram importantes para avanços da organização.  

 
165 Entrevista Concedida por Dionízio Pereira Fonseca. 
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Outras narrativas que nos ajudam a pensar sobre a disputa da fazenda Candeal são 

os estudos de Souza, nos auxilia a pensar sobre a disputa da fazenda Candeal, a partir da 

análise da “Organização social e luta por direitos na Matinha dos Pretos e Candeal166”, a 

autora traz a referência a fazenda Candeal. A mesma parte da hipótese da presença de um 

campesinato negro na região, a partir da configuração do conflito de terra na fazenda 

Candeal. Com isso, a autora chama atenção para um conflito de terra ocorrido na 

localidade do Candeal na década de 1970, ocasionado pela disputa da posse da terra. 

Desse modo, é possível identificar, por meio dos relatos dos moradores a partir da 

memória na reconstrução da trajetória que a organização de luta pela posse da terra dos 

trabalhadores rurais perpassa pela identidade local do povo que por lá residem. Observa-

se que a história de luta da comunidade fazenda Candeal, tem uma relação forte com as 

afirmações identitárias pelos moradores no processo de organização comunitária. De 

modo geral, atrelada as relações com a terra na construção da autonomia coletiva pelos 

moradores. 

No interdito proibitório o Juiz concede razão aos posseiros e impede 

Portugal de ir às terras, o que revolve sua ira. Inconformado, dá rédeas 

soltas à violência. O tribunal de justiça confirma a decisão inicial do juiz 

e o grileiro se atém às prerrogativas do delegado regional alguns lotes são 

tomados. Os fatos ferem o Estatuto da Terra porque baseados, em suas 

suposições legais, no Código Civil que não se aplica nessa situação167. 

Diante disso, podemos destacar ações de dominação exercida por pessoas 

influentes na sociedade, e por sua vez, o papel que é exercido pelo Estado por meio de 

leis que visa permitir o exercício às várias estratégias de dominação e controle e quais os 

interesses e projetos político de sociedade. Contrários a essas formas de dominação e 

expropriação os trabalhadores da fazenda Candeal, recorreram a toda medida possível de 

resistência e luta para a garantia do seu pedaço de terra. Os moradores afirmam em seus 

relatos sobre a memória sobre o conflito, que este evento foi um marco histórico na luta 

pela garantia de acesso da terra. 

O caso do conflito da fazenda Candeal foi reportado no Jornal Feira hoje168 com 

a seguinte manchete “Um morto, um ferido, de quem é a Culpa?” Diante disso, o caso foi 

reportado como uma notícia, a qual apresentava narrativas como o depoimento de 

Clarindo Fonseca de Almeida, residente na fazenda Candeal sobre o fato ocorrido 

 
166 Este é o título de do capítulo 3 da dissertação da autora, em que a mesma aborda marcos da organização 

social do distrito de Matinha, dentre os quais o conflito pela posse da terra de Candeal II. Ver: SOUZA, 

2016, p. 82-116. 
167  Dados fornecidos pelo Jornal Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 1976. 
168 Jornal que circula notícias sobre Feira de Santana e região do Estado da Bahia. 
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permitindo que o caso fosse apurando pelas autoridades locais. Dessa maneira, o caso não 

passou, foi instaurado um inquérito na Segunda Delegacia de Polícia, conforme afirma a 

notícia do jornal. No entanto, segundo os moradores, nenhuma ocorrência e atenção foi 

dado ao caso, podemos analisar os silenciamentos e as invisibilidades obtidas pelas 

autoridades sobre o caso. No depoimento dado, o senhor Clarindo afirma: 

“Nós estávamos morando naquelas terras há cerca de 20 anos e é o nosso 

sustento e da nossa Família. Agora, desde 1974, quem vêm ameaçando 

nós botar pra fora das terras, inclusive o caso já estava rolando na justiça. 

E lá moram 120 famílias ao todo, com cerca de 740 tarefas de terras, que 

ele disse ser o proprietário”.169 

O poder da organização dos moradores resultou em causa ganha no processo da 

disputa da terra. A partir do processo de luta e resistência dos trabalhadores rurais, a 

comunidade se fortaleceu ainda mais pelo desejo de lutar para permanecer no lugar. 

Foram concretizados a efetivação do acesso à terra e a titulação. No que se refere ao 

acesso legal das terras, as memórias que circulam sobre o ocorrido na região, ou seja, os 

relatos dos moradores/ as nos trazem subsídios em que na década de 1980 os 

trabalhadores rurais conseguem ter estabilidade no que diz a posse legal pelas terras, ou 

seja, possuem a titulação. Sobre isso nos informa o senhor Dionízio Fonseca: 

Foi em 82, o processo eu lembro foi o próprio INTERBA da titulação, 

porque é um documento que tem o nome mesmo de título é dado, 

assinado pelo governador tanto que os primeiros títulos foi assinado ainda 

por Antônio Carlos Magalhães170. 

Ainda nesse sentido, reitera o senhor Martiniano Fonseca, enfatizando a 

importância de Joaquim Pereira para a luta pelas terras da comunidade de Candeal II: 

A causa, depois que descobriu (...) não lembro o ano mais ou menos 

parece que foi em 80 já, foi meu Deus?  Em 80 a gente, recebeu os títulos 

em 82. É foi 80, deu causa ganha mesmo em 80. 1977 já tava, em 76 foi 

a marte de Joaquim aí fracou, que ninguém podia fazer casa. Eu já fiz 

uma casa aqui em 1976, em 1977 eu já fiz uma casa aqui mesmo sem 

ganhar eu já fiz né. Por que ninguém podia fazer nada. Porque, eles dizia 

que iria derrubar e vinha mesmo entendeu, era problema. Mais graças a 

Deus com a morte de Joaquim pronto, sangue de o sangue de Joaquim 

serviu. Por isso eu digo, eu fiz uma palestra na Matinha o ano passado eu 

falei “ que a morte serviu realmente né, o sangue de Joaquim derramado, 

tem ele como mártir né como aqui do Candeal”.171 

Logo que se considerou a consistência da situação, o INTERBA foi autorizado a 

fornecer os títulos das terras aos moradores da fazenda Candeal. No que diz respeito ao 

 
169 Jornal Feira hoje, sábado 08/05/76, p.9. 
170 Entrevista concedida por Dionízio Pereira Fonseca.  
171 Entrevista concedida por Martiniano Pereira Fonseca. 
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Título da Terra do período172, “a expedição do título decorre do processo de alienação de 

terras públicas”. Nos termos de cláusula no Art. 119 do código Civil que consta no 

processo de titulação, a área objeto deste instrumento não poderá ser alienada, a qualquer 

título, antes de decorridos mais de cinco anos da data do seu registro imobiliário, salvo 

autorização do INTERBA ou execução de garantias de créditos rural por órgãos oficiais 

ou transmissão “mortis causa”, sob pena de resolução de pleno direito de compra e venda. 

A titulação das terras do Candeal antecede a Constituição Federal de 1988, uma 

vez que, nela estabelece a função social da propriedade rural e o acesso à terra com 

respeito à dignidade a vida da pessoa humana. Refere-se que o direito é fundamental para 

o exercício da cidadania. O acesso à terra é um dos direitos principiantes da existência 

humana, inerente a vida dos sujeitos. Direito este que foi negado historicamente aos que 

vivem da terra e do que ela produz e constituem relações sociais. Portanto, a função social 

da terra é importante de caráter coletivo para o bem viver de todos na sociedade.  

O acesso à terra das gentes do Candeal simboliza as táticas que se ressignificam 

tendo como propósito produzir, viver na terra e trabalhar nela para o uso vitais do ser 

humano pelo uso da terra. O conflito pela posse da Terra do Candeal virou símbolo e 

marca registrada na história da comunidade. Através do sangue derramando em defesa do 

pedaço de chão Joaquim foi morto e em sua homenagem foi fundada uma Escola próximo 

ao local do qual foi morto, assim a escola, fundada em 3 de março 1986 carrega seu nome: 

Joaquim Pereira dos Santos173.  

Na memória dos posseiros que lutou pela defesa das terras do Candeal, relatam e 

afirmam que a cena ainda permanece viva na memória. Ao falar sobre a figura de Joaquim 

homem trabalhador que defendia o pão de cada dia, com o suor do seu trabalho, e sempre 

lutou em defesa da terra, foi morto assassinado através do ato brutal. 

Joaquim Pereira dos Santos, nascido em 26 de junho de 1920, morador da 

comunidade fazenda Candeal II, homem, lavrador, preto, casado com Silveira Moreira, o 

qual teve sete filhos. Lutou em defesa dos interesses dos moradores pela posse da terra, 

foi assassinado em 06 de maio de 1976 pela polícia, fato ocorrido a 700 metros de sua 

residência. Após sua morte a família fez doação do terreno para a construção da escola, a 

qual leva seu nome e sua história. 

 
172 Documento referente ao Título de Terra de Cândido Pereira Fonseca, 04 de novembro de 1986. 
173  Dados fornecido pela Escola que possuem 34 anos de existência, sendo ofertado Educação Infantil e 

Fundamental I- 1º ao 5º ano. 
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Fonte: Imagem concedida pela Escola Municipal Joaquim Pereira dos Santos 

em exposição do evento Memória de Joaquim e da História do Candeal II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residência de Joaquim Pereira dos Santos comunidade Candeal II. Fotografia retirada por Onildo Reis- 

edição Hortência Santana. Acervo ACDC. 

A instituição escolar carrega em seu nome o mártir da comunidade que tem 

contribuído para formação das crianças, jovens e adultos da fazenda Candeal II. Desse 

modo, a memória de Joaquim e da luta pela terra é permanece viva na comunidade, uma 

vez que atravessam as pessoas que por lá residem evidenciando as ligações e as relação 

com o campo e o modo de vida desses sujeitos que significam e ressignificam o caminho 

e de suas lutas cotidianas. Assim, Le Goff nos remete a pensar a memória enquanto 
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construtora de histórias, que por sua vez, alimenta procura salvar o passado para servir o 

presente e o futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem concedida pela Instituição Escolar. Prédio antigo da Escola Municipal Joaquim Pereira 

dos Santos em 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem concedida pela Instituição Escolar. Prédio atual da Escola Municipal Joaquim Pereira dos 

Santos 10 de agosto de 2012. 

Nesse sentido, analisar este conflito consiste na importância em pensarmos nas 

lutas pela terra realizadas no país na segunda metade do século XX, que marcam as 

diferentes regiões interioranas do Estado da Bahia e consolidou na organização popular 

dentro dos seus territórios. Assim, a partir da perspectiva da História Oral o presente 

trabalho pretendeu recuperar as relações mais complexas entre o vivido e o narrado, 
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desbravando os problemas desencadeados pelas questões agrárias no país. Através da 

memória de luta dos trabalhadores rurais, compreender o território enquanto um espaço 

dinâmico constituído por disputa e poder e as possíveis estratégias de ressignificação dos 

sujeitos através das lutas pelo acesso à terra na garantia das suas existências.  
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3 TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 “Memória de um tempo, onde lutar por seu direito, é um defeito que mata” 

conforme a canção de Gonzaguinha retrata o desejo de lutar para as gentes do Candeal. 

A comunidade do Candeal II tem suas origens nas marcas deixadas pela luta pela terra. A 

memória de um passado que ressoa no presente, na luta pelos direitos que demarca a 

organização do povo da comunidade. Os sujeitos do Candeal que trazem consigo as 

memórias, testemunhos vivos foram fundamentais fontes para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

A fazenda Candeal localizada nas malhas sertanejas no interior da Bahia, no 

município de Feira de Santana, configura-se pela enquanto uma comunidade quilombola 

e rural caracterizada pela forte presença negra que compõe a história feirense, que muitas 

vezes suas histórias são tradicionalmente invisibilizadas. Desse modo, a presença e 

participação negra no processo de construção histórica do município foi importante para 

a resistência negra presente na cidade.  As memórias coletivas das comunidades elaboram 

uma teia de relações sociais das populações negras na região de Feira de Santana. 

Considerar a luta e a resistência do povo como estratégia principal para garantias e 

conquistas de direitos. O caminho percorrido deste trabalho fez identificar como a luta 

pelo acesso à terra foi fundamental para a existência dos sujeitos do Candeal. As fontes 

orais nos revelam outros olhares e perspectivas da história. Estes constituídos por 

trajetórias e experiências marcadas no tempo movido por memórias, labutas e resistência 

da luta no Campo. 

 Percebe-se a necessidade, a partir desse estudo de abertura do debate do acesso à 

terra, é indispensável para repensar sobre a questão agrária no Brasil. Por sua vez, é um 

debate necessário refazer a todo momento e longe de ser esgotado, uma vez que eleva as 

disputas e os conflitos territoriais no campo tendo sua origem histórica na formação do 

Estado brasileiro. Tendo em vista a amplitude desse tema longe de ser conclusivo deixa 

em aberto muitas questões que não foram refletidas aqui. Enveredar as questões que estão 

atravessadas os conflitos no meio rural é romper as barreiras dos silêncios, e não ditos na 

escuta das vozes dos sujeitos, homens e mulheres nas tramas das relações sociais que 

norteiam as trajetórias de experiências dos sujeitos através das lembranças 

compartilhadas, pois rememorar-se é lembrar daquilo que conecta aos fatos vividos 

costurados na construção e reconstrução das identidades. Os pertencimentos carregados 

pelas gentes do Candeal pelo labor de suas terras constituem elementos difusores das suas 
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lutas. A luta pela terra foi fundamental para o direito do reconhecimento e pertencimento 

quilombola da comunidade.  

 Debruçar sobre o conflito pela posse da terra é identificar as raízes histórias 

calcadas na questão agrária no Brasil, problema este longe de ser resolvido, e demarcado 

pela dimensão raça e de classe que interliga as tramas das relações sociais. Garantir aos 

trabalhadores rurais um pedaço de chão para seu sustento, é descortinar as malhas que 

costuram a estrutura do território brasileiro. Pensar que trabalhar na terra são formas de 

conectar-se com os chãos da existência na manutenção da vida. Dessa maneira, o chão da 

terra denuncia as marcas de um tempo, de um povo matizado pelas histórias, vivências 

que as constituem.  

À luz da história do conflito de terra na fazenda Candeal as experiências dos 

trabalhadores rurais no município de Feira de Santana, na comunidade fazenda Candeal 

II nos demostram mais um episódio movido a disputa, luta e sangue por estratégias de 

sobrevivência, uma vez que o acesso à terra é inerente a vida dos seres humanos e 

daqueles que da terra vivem. Por outro lado, a questão fundiária na região de Feira de 

Santana constitui um problema característico na organização do município.  

 Esse trabalho historiográfico parte da necessidade de registrar a história do 

Candeal II buscando discutir como a memória de luta sobre o conflito de terra foi 

importante para organização da comunidade. As fontes orais foram indispensáveis nos 

caminhos percorridos desta pesquisa e as demais fontes que compuseram o 

desenvolvimento desse estudo. O contato com as fontes elaborou questões que ajudaram 

pensar através da memória de luta dos trabalhadores rurais as possíveis táticas de 

ressignificação da luta pela posse da terra. Evidenciando assim, uma pesquisa histórica 

sobre as lutas e resistência dos trabalhadores rurais. A atuação desses sujeitos nesse 

processo foi fundamental para compreender os olhares e as versões sobre o desenrolar 

dos acontecimentos considerando que a posse da terra foi essencial para organização das 

sociabilidades negras na região do Candeal. 

 A comunidade do Candeal nos dias de hoje tem vivenciado um grande processo 

de busca e (res) significação das suas identidades através de suas lutas. Portanto, reafirmar 

sua memória e história no fortalecimento e na organização de lutas pelos seus direitos é 

extremamente importante para manter sua história viva em constante movimento. 

Permanecer na terra é uma questão crucial para as gentes da comunidade do Candeal que 

por sua vez, têm sofrido as tensões e conflitos que estão colocados no presente pela 
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ameaça da especulação imobiliária que vem numa velocidade crescente dentro do 

município de Feira de Santana, atingido as comunidades quilombolas e rurais destacando 

as evidências em que coloca o território enquanto um espaço de disputa. 

Consequentemente os conflitos territoriais do campo são problemas que está longe de 

serem resolvido. 

A luta pela sobrevivência dos trabalhadores negros em Feira de Santana pela posse 

da terra foi um elemento primordial na organização das relações sociais e produtivas nas 

dinâmicas econômicas e comerciais do município feirense e deve ser reconhecida e 

difundida na memória na construção da cidade de Feira de Santana. Uma vez que, é a 

partir dessa memória e vozes que desenham o presente com as cores de um passado de 

luta e resistência pela presença do povo do campo.  

A luta pela terra constitui plano de fundo para o processo de organização 

comunitária e a ressignificação desse processo de luta e identidade pelos mais jovens. A 

garantia do acesso à terra é de suma relevância para manutenção das famílias da 

comunidade fazenda Candeal II, uma vez que, as trincheiras de disputa pela posse da terra 

foram importantes para a formação comunitária dos trabalhadores rurais. Para tanto, todo 

processo de luta traz marcas para a vida e ficam na memória, para essas cento e vinte 

famílias que lutaram em prol ao acesso à terra, as memórias persistem e jamais esquecem 

da história de luta, que significam as trajetórias dos moradores/as nas dinâmicas que 

reconstroem o passado ao tecer as ressignificações do presente. Mergulhar nas memórias 

passadas a partir das experiências vividas compõe narrativas interligadas ao cotidiano, 

elaborando novos significados. 
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6 ANEXOS 

 

1-MAPA DOS DISTRITOS DE FEIRA DE SANTANA 

 

Fonte: Mapa dos Distritos de Feira de Santana outubro de 2015 Disponível 

em:www.feirenses.com. Acesso 30/05/2021. 
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JORNAIS  

 

2-MANCHETES DOS JORNAIS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte :Imagem retirada do Jornal Folha do Norte, em maio de 1976. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem retirada do Jornal Tribuna Imprensa, em abril de 1976. 
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Fotografia 01: Albertino Pereira Fonseca- Acervo pessoal de Luana Cardoso Fonseca. 

Fotografia 02: Dionízio Pereira Fonseca – Acervo pessoal de Jaqueline Alves Fonseca. 


